
 
ROSEMARY VIOLA BOSCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FFaattoorreess  hheeppaattoottrróóffiiccooss  mmoodduullaamm  aa  ccaappaacciiddaaddee  pprroolliiffeerraattiivvaa  eemm  
ccuullttuurraa  pprriimmáárriiaa  ddee  hheeppaattóócciittooss  ddee  rraattooss  nnoorrmmaaiiss  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 
 

2010 

 



ROSEMARY VIOLA BOSCH 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FFaattoorreess  hheeppaattoottrróóffiiccooss  mmoodduullaamm  aa  ccaappaacciiddaaddee  pprroolliiffeerraattiivvaa  eemm  
ccuullttuurraa  pprriimmáárriiaa  ddee  hheeppaattóócciittooss  ddee  rraattooss  nnoorrmmaaiiss  

 
 
 
 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Anatomia dos Animais 
Domésticos e Silvestres da Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia da 
Universidade de São Paulo para obtenção 
do título de Doutor em Ciências 
 

 

Departamento:  
Cirurgia 
 
 
Área de concentração:  
Anatomia dos Animais Domésticos e 

Silvestres 

 

 
Orientador:  
Prof. Dr. José Roberto Kfoury Junior 

 
 

 
 

São Paulo 
2010 

 



Autorizo a reprodução parcial ou total desta obra, para fins acadêmicos, desde que citada a fonte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO-NA-PUBLICAÇÃO 
 
 

(Biblioteca Virginie Buff D’Ápice da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 
Universidade de São Paulo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

T.2248 Bosch, Rosemary Viola 
FMVZ   Fatores hepatotróficos modulam a capacidade proliferativa em cultura primária 

de hepatócitos de ratos normais /Rosemary Viola Bosch. -- 2010. 
  214 f. : il.  
 
 

   Tese (Doutorado) - Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina Veterinária 
e Zootecnia. Departamento de Cirurgia, São Paulo, 2010. 

  
   Programa de Pós-Graduação: Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres. 
         Área de concentração: Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres. 
 
           Orientador: Prof. Dr. José Roberto Kfoury Junior. 

      
 
 
     1. Hepatócito. 2. Fatores hepatotróficos. 3. Apoptose. 4. Citoqueratina.    

5. Lipoperoxidação. I. Título. 





FOLHA DE AVALIAÇÃO 
 

Nome: BOSCH, Rosemary Viola  
 
Título: Fatores hepatotróficos modulam a capacidade proliferativa em cultura 

primária de hepatócitos de ratos normais 
 

Tese apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Anatomia dos Animais 
Domésticos e Silvestres da Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia da 
Universidade de São Paulo para obtenção 
do título de Doutor em Ciências 

 
Data:____/____/______ 

 
Banca Examinadora 

 
Prof. Dr. __________________________ Instituição:___________________ 
Assinatura:________________________ Julgamento:__________________ 
 
 
Prof. Dr. __________________________ Instituição:___________________ 
Assinatura:________________________ Julgamento:__________________ 
 
 
Prof. Dr. __________________________ Instituição:___________________ 
Assinatura:________________________ Julgamento:__________________ 
 
 
Prof. Dr. __________________________ Instituição:___________________ 
Assinatura:________________________ Julgamento:__________________ 

 
 
 
Prof. Dr. __________________________ Instituição:___________________ 
Assinatura:________________________ Julgamento:__________________ 

 
 



DEDICATÓRIA 
 
 

Ao meu amor, companheiro incondicional, Valter Bosch. Estar com você me torna uma pessoa 

melhor a cada dia. Eu te amo cada vez mais! Obrigado do fundo do meu coração! 

 

Aos meus filhos Gabriel Viola Bosch e Marcela Viola Bosch. Meu tesouro, minha vida! Vocês 

são o melhor de mim!  

 

Ao meu pai, José Viola, in memorian, exemplo de dignidade, honra, dedicação, onde quer que 

esteja. Tenho certeza que guiou os meus passos nos momentos difíceis. É um orgulho ser sua 

filha! 

  

À minha mãe Marianna Nassar Viola, minha fortaleza, meu porto seguro. Suas palavras e 

orações sempre foram um bálsamo prá minhas angústias. Amooooo......demais!  

 

Aos meus irmãos Cezar Augusto Viola e Julio Cezar Viola, meus incentivadores. Somos os 

irmãos VIOLA! 

 

Aos meus sobrinhos Cezar Augusto Salgueiro Viola, Leandro Salgueiro Viola, Guilherme 

Nassar Viola e Cláudia Nassar Viola. 

 

Às minhas cunhadas Ligia de Castro Salgueiro Viola e Marcia Maria da Silva Viola.  

 

Aos meus tios Marlene Nassar Berringer e Celso Berringer in memorian por minha criação 

e por participarem de todos os momentos importantes de minha vida. Nunca vou esquecê-los!  

 

À minha prima Rosalind Mobaid em quem me espelho desde pequena. Sou sua fã! 

 

Ao meu padrinho Olympio Geraldo Gomes, exemplo de ética, profissionalismo e dedicação. 

Conviver com você é um privilégio prá mim. 

 

Aos animais de experimentação meu respeito e reconhecimento! 



AGRADECIMENTOS 
 
 

À Universidade de São Paulo, berço de minha formação, que me acolheu e tornou possível a 

realização de um sonho. 

 
À Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, minha casa. 

  
Ao meu orientador Prof Dr. José Roberto Kfoury Junior, pela oportunidade, confiança e 

respeito a mim dedicados e por permitir que eu desenvolvesse este trabalho. 

 
Ao Prof. Dr. Durvanei Augusto Maria, pela disposição, empenho, entusiasmo e amor à 

pesquisa. Sua vida acadêmica é um exemplo a ser seguido. Seus ensinamentos me 

acompanharão por toda minha vida. Saiba que o Sr. tem em mim uma leal colaboradora e 

amiga incondicionalmente. Obrigada!  

 
Ao Prof. Dr. Francisco Javier Hernandez-Blaquez, que honra esta casa com seus 

ensinamentos e que não poupou esforços para que eu concluísse este trabalho. 

 
A Profa. Dra. Maria Angélica Miglino, coordenadora deste programa, que faz dele um dos 

melhores do país! 

 
Ao Prof. Dr. Ricardo Coutinho do Amaral, responsável pelo meu retorno à vida acadêmica, 

minha eterna lealdade e amizade! 

 
A todos os professores do Departamento de Cirurgia – Setor de Anatomia desta 

faculdade. 

 

À minha amiga Janaína Munuera Monteiro minha parceira de todos os tempos. Obrigada pela 

dedicação, empenho, colaboração, companheirismo e amizade. Você mora no meu coração! 

 
Ao Laboratório de Biofísica e Bioquímica do Instituto Butantan, coordenado pelo Prof. 

Dr. Durvanei Augusto Maria, no qual desenvolvi grande parte desta pesquisa, sempre sob os 

olhares vigilantes do Professor Durvanei. 

 



À equipe do Laboratório de Biofísica e Bioquímica do Instituto Butantan, coordenado pelo 

Prof. Dr. Durvanei Augusto Maria: Norma Estefania Andrades Ikeda, Adilson Kleber 

Ferreira, Fernanda Faião-Flores, Vanessa Martins, Ricardo Augusto Azevedo, Rodrigo 

Oliveira Silveira e Adriana Terra, que me acolheram e tornaram minha jornada muito leve. 

Conviver com vocês é estar em casa! Obrigada! 

 

Aos meus amigos Bruno Cogliati e Thiago Pinheiro A. Aloia. Obrigada pelo carinho e ajuda. 

Nunca vou esquecê-los! 

 
À Profa. Dra. Maristela Camargo pela disposição em ensinar e ajudar sempre. 

 

À Profª Drª. Maria Lúcia Zaidan Dagli e Bruno Cogliati–Laboratório de Oncologia 

Experimental e Cultura de Células–Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia–USP  

 
Aos meus amigos Lílian de Jesus Oliveira, Ana Rita de Lima, Thaís Chucri Zaidan, 

Renata Stecca Iunes, Juliana Placido Guimarães, Renata de Britto Mari e Fernanda 

Rodrigues Agreste pelo incentivo e estímulo para a execução deste trabalho. Este trabalho 

é fruto da colaboração de cada um de vocês! 

 
 A todos os colegas do programa de pós-graduação da Anatomia dos Animais Domésticos e 

Slivestres, pela alegria da convivência durante a execução deste trabalho. 

 
Aos funcionários e amigos do setor de anatomia Edinaldo Ribas Farias (Índio), Diogo 

Palermo, Raimundo Leal de Sousa, João do Carmo Freitas e Ronaldo Agostinho da Silva 

pela ajuda, amizade e ensinamentos. 

 

Aos meus amigos da secretaria do setor de Anatomia, Jaqueline Martins de Santana e 

Maicon Barbosa da Silva.  

 
Às funcionárias da secretaria da PÓS-GRADUAÇÃO, BIBLIOTECA E COMISSÃO DE 

BIOÉTICA, pela colaboração para a confecção desta tese. 

 



À minha irmã de coração e amiga Rosália Regina De Lucca pelo incentivo para que eu 

concluísse esse trabalho. 

 

À MV Cláudia Mori, responsável técnica do Biotério da FMVZ/USP, a quem agradeço a ajuda 

inconteste. 

 
A todos os funcionários do Biotério da FMVZ/USP, que com sua dedicação em cuidar dos 

animais de experimentação contribuíram para a realização desta tese.  

 

Às minhas secretárias Iraídes Almeida da Silva e Jeane Ribeiro dos Santos Silva que 

estiveram sempre a meu lado e facilitaram minha trajetória. 

 

 À Fórmula Medicinal Suporte Nutricional e Manipulação Ltda, na pessoa do farmacêutico 

Valmir Machado da Silva proprietário e responsável técnico e da farmacêutica Janaína do 

Amaral Bueno que manipulava os fatores hepatotróficos utilizados nesta pesquisa. 

 
Ao Dr. Osório Miguel Parra, MD,  idealizador da solução de fatores hepatotróficos.  
 
 
A todos que, de alguma forma contribuíram para a conclusão deste trabalho. 

 

 

 

 
Muito obrigada! 

 

 

 

 

 



HOMENAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao Prof. Dr. Durvanei Augusto Maria, exemplo de profissional, orientador e 

amigo, pela alma generosa e por compartilhar com ele, momentos ímpares de 

aprendizado!!! Ser sua aluna é um privilégio!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da criação, 

seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar seu semelhante"  

Albert Schweitzer (Nobel da Paz - 1952). 



RESUMO 
 
 

BOSCH, R. V. Fatores hepatotróficos modulam a capacidade proliferativa em 
cultura primária de hepatócitos de ratos normais. [Hepatotrophic factors 
modulate the proliferative potential in primary hepatocyte cultures of normal rats]. 
2010. 214 f. Tese (Doutorado em Ciências) ─ Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

A utilização de fatores hepatotróficos (FH) tem trazido importantes avanços no 

tratamento de algumas doenças hepáticas. A avaliação dos efeitos dessas 

substâncias pode ser feita com o uso de modelos in vivo, como a regeneração 

hepática após a hepatectomia parcial ou in vitro, como a cultura de hepatócitos, 

células estreladas ou outros tipos celulares do fígado. O modelo de cultura 

demonstra ser útil por possibilitar a análise individualizada de determinadas 

substâncias ou soluções diretamente nas células-alvo, facilitando o delineamento de 

seu mecanismo de ação. Dessa forma, o presente trabalho estudou in vitro os 

efeitos da administração de fatores hepatotróficos (FH) em hepatócitos isolados de 

fígados de ratos, avaliando seu metabolismo e proliferação celular. Trinta ratos 

Wistar fêmeas foram utilizados, o fígado retirado e, por digestão enzimática in situ, 

suas células foram dissociadas e os hepatócitos separados em gradiente de Percoll 

45%; cultivados em meio DMEM/F12, tratadas com diferentes concentrações dos FH 

(1X, 5X e 10X) e analisadas em intervalos de 24, 48 e 72 horas. A viabilidade e a 

proliferação celular foram avaliadas pelo método colorimétrico MTT, a toxicidade 

pelo iodeto de propídeo, o potencial elétrico da membrana mitocondrial pela 

Rodamina 123 e a expressão da citoqueratina 8, 18 e desmina como marcadores do 

citoesqueleto. O metabolismo hepático foi avaliado pela depuração do verde de 

indocianina (VIC), pela quantificação de colágeno tipo I e pela formação de radicais 

lipídicos poliinsaturados peroxidados. A técnica utilizada para a obtenção de 

hepatócitos mostrou-se eficaz com viabilidade superior a 90%, sem apresentar 

toxicidade, com manutenção do potencial mitocondrial e com marcação positiva para 

citoqueratinas 8, 18 e desmina. A adição dos FH aumentou a proliferação dos 

hepatócitos nos três períodos analisados em relação ao grupo controle. Os FH não 

demonstraram toxicidade em cultura primária de hepatócitos em nenhuma das 

concentrações avaliadas ao longo de todos os períodos experimentais. A adição dos 



FH na concentração de 10X evitou a formação de radicais livres, protegendo os 

hepatócitos da lipoperoxidação. Por outro lado, a avaliação funcional das culturas 

primárias pelo teste VIC mostrou-se eficaz na determinação do metabolismo dos 

hepatócitos, como a manutenção dos níveis das transaminases e amilase. Os 

hepatócitos mantidos em cultura primária após a adição dos FH em todos os 

períodos analisados aumentaram a produção de colágeno, e também foram capazes 

de modificar a distribuição da população de células nas fases quiescentes, 

aumentando sua capacidade de síntese. A adição dos FH nas concentrações 

estudadas nas culturas de hepatócitos mostrou-se eficaz na manutenção dessas 

células, mantendo-se funcionalmente ativos, com a expressão dos marcadores de 

seu metabolismo e diferenciação. 

Palavras-chave: Hepatócito. Fatores hepatotróficos. Apoptose. Citoqueratina. 
Lipoperoxidação. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

BOSCH, R. V. Hepatotrophic factors modulate the proliferative potential in 
primary hepatocyte cultures of normal rats. [Fatores hepatotróficos modulam a 
capacidade proliferativa em cultura primária de hepatócitos de ratos normais]. 2010. 
214 f. Tese (Doutorado em Ciências) ─ Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

The use of hepatotrophic factors (HF) has provided important advances in the 

treatment of several hepatic disorders. The evaluation of this treatment may be 

carried out by in vivo models, as experiments on hepatic regeneration after partial 

hepatectomy; or in vitro models as culture of hepatocytes, stellate cells or any other 

hepatic cell. This last model allows an individual analysis of the studied substances 

on their target cells, providing the possibility of further investigation on the 

mechanisms involved. Therefore, the present study evaluated the in vitro effects of 

the hepatotrophic factors administration on the metabolism and proliferation of 

cultured hepatocytes from normal rat liver. Liver from 30 Wistar rats were used, and 

after in situ enzimatic dissociation, hepatocytes were collected and separated by 45% 

Percoll density gradient, cultivated in DMEN/F12 media supplemented with different 

HF concentrations (1×, 5× and 10×) and finally analyzed at 24, 48 and 72hs intervals.  

Cell viability and proliferation were assessed by MTT colorimetric assay, cell toxicity 

by propidium iodide, mitochondrial membrane electrical potential by 123 rodamine 

test and cytokeratin 8, 18 and desmin as cytoskeleton markers. Hepatic metabolism 

was evaluated by infusion of indocianine green (ICG), by type I collagen 

quantification and by peroxided polyunsaturated lipid radicals production. The 

techniques used in order to collect hepatocytes proved to be efficient, with a viability 

higher than 90%, no toxicity, and the maintenance of the mitochondrial membrane 

potential and positive labeling for cytokeratins (CK) 8, 18 and desmin. The HF 

addition increased the proliferation of hepatocytes in the three periods analyzed, 

when compared to the control group. The HF did not show any toxicity in primary 

hepatocytes culture regardless of the concentration evaluated along the experimental 

periods. The HF addition impaired the production of free radicals, protecting the 

hepatocytes from the lipid peroxidation. On the other hand, the functional evaluation 

of primary hepatocytes cultures using the ICG test proved to be efficient in the 



determination of the hepatocytes metabolism, as the maintenance of the 

transaminase and amylase levels. The hepatocytes kept in primary culture after HF 

addition in all the analyzed periods increased the collagen production and were also 

able to shift the distribution of quiescent cells population of, thus increasing their 

synthesis capacity. The HF addition in the studied concentrations in hepatocytes 

cultures proved to be efficient in the maintenance of these cells, that remain 

functionally active and expressing their metabolism and differentiation characteristic 

markers.  

 

Keywords: Hepatocyte. Hepatotrophic Factors. Apoptosis. Cytokeratin. Lipid 
Peroxidation.  



 
LISTA DE ABREVIATURAS 

 
aFGF      fator de crescimento de fibroblastos ácido  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
O fígado exerce uma função fundamental na regulação da nutrição do corpo 

por vias bioquímicas coordenadas, responsáveis pelo metabolismo de carboidratos, 

lipídios e proteínas. Seu principal suprimento sangüíneo é oriundo da circulação 

portal, que recebe nutrientes absorvidos pelos intestinos, e do sangue fornecido pela 

artéria hepática, representando a maior fonte de oxigênio para o fígado. Os 

nutrientes são metabolizados, armazenados ou distribuídos aos tecidos periféricos. 

No período de jejum, por exemplo, transferem-se os nutrientes armazenados dos 

tecidos, principalmente aminoácidos dos músculos e ácidos graxos do tecido 

adiposo, para o fígado, são metabolizados e servem de aporte energético aos 

tecidos periféricos. O conhecimento básico das funções metabólicas do fígado é 

essencial para o entendimento de distúrbios metabólicos e manejo nutricional 

durante a doença hepática (ROMBEAU; ROLANDELLI, 2004).  

Neste contexto, a avaliação dos efeitos de substâncias hepatotróficas pode 

ser feita com o uso de modelos in vivo, como a regeneração hepática após a 

hepatectomia parcial (COGLIATI et al., 2004a) ou in vitro, como a cultura de 

hepatócitos, células estreladas ou outros tipos celulares do fígado ((RICCALTON-

BANKS et al., 2003). A cultura é um modelo útil por possibilitar a análise 

individualizada de determinadas substâncias ou soluções diretamente nas células-

alvo, facilitando o delineamento de seu mecanismo de ação. Por exemplo, Tang et 

al. (2003) testaram os efeitos de nicotinamida (NA) e do dimetilsulfóxido (DMSO) que 

em cultura de hepatócitos é capaz de controlar a proliferação de hepatócitos 

estimulados por hepatopoietina (HPN) (SANTOS et al., 2003). Esses resultados 

podem ser utilizados no metabolismo de hepatócitos humanos, na citotoxicidade, 

biotransformação e mutagênese, propiciando evidências experimentais para o 

tratamento de insuficiência hepática e doenças genéticas com hepatócitos clonados 

in vitro. 

Além destes processos intrínsecos que comandam e controlam a divisão 

celular e regeneração hepática, fatores extrínsecos como os de origem nutricional 

também atuam no fígado, modificando ou acionando respostas proliferativas e 

regenerativas (HOLECEK, 1999). A terapia nutricional é bem estabelecida em 

tratamentos de doenças hepáticas crônicas, sendo que seu prognóstico se 
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correlaciona com a gravidade da desnutrição. Assim, a suplementação alimentar 

pode melhorar o estado nutricional, imunológico e a função hepática desses 

pacientes (NOMPLEGGI; BONKOVSKY, 1994).  

A suplementação nutricional geralmente é realizada pela nutrição enteral, 

cujos benefícios dos efeitos tróficos ao intestino e fígado pelo efeito de primeira 

passagem dos nutrientes já é conhecido. Porém, pacientes com doença hepática 

grave ingerem quantidade insuficiente de nutrientes, levando à anorexia e 

encefalopatia crônica. O fornecimento adequado de proteínas faz-se necessário 

para a correção da desnutrição, auxiliando a síntese protéica e a regeneração 

hepática. Desta maneira, a nutrição parenteral pode ser essencial para pacientes 

com falência hepática aguda, desnutrição grave ou no perioperatório (ROMBEAU; 

ROLANDELLI, 2004). 

Assim, diversos autores preconizam o uso de fatores nutricionais e hormonais 

no auxílio à regeneração hepática, como soluções enriquecidas com glicose e 

aminoácidos (BIRKHAHN et al., 1994), com glutamina, insulina e glucagon 

(YAMAGUCHI; MINOR; ISSELHARD, 1997).  

O estudo da fisiologia da regeneração hepática e a descoberta de vários 

fatores que influenciam o crescimento e o trofismo do fígado, chamados fatores 

hepatotróficos, abriram a perspectiva de se poder intervir diretamente no processo 

de regeneração deste órgão, criando-se um recurso auxiliar na superação das 

limitações inerentes ao tratamento cirúrgico (CORPECHOT et al., 2002). 

Tendo em vista as diversas potencialidades da suplementação parenteral em 

pacientes portadores de doenças hepáticas graves, este trabalho avaliou os efeitos 

do tratamento com a solução de fatores hepatotróficos no metabolismo e na 

proliferação celular em hepatócitos isolados de ratos normais, mantidos em 

condições de cultura celular, como modelo ex vivo para estudos em afecções 

hepáticas.  
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2  OBJETIVOS 

 
 
2.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

 

Avaliar in vitro os efeitos dos fatores hepatotróficos (FH) em culturas primárias 

de hepatócitos de ratos normais quanto à capacidade de proliferação celular, à 

expressão de marcadores característicos, às fases do ciclo celular, à função e 

metabolização hepática e a indução de radicais livres.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Obtenção e caracterização das culturas primárias de hepatócitos 

isolados de fígados de ratos normais; 

 Expressão de marcadores citoqueratina 8, 18 e desmina por 

imunocitoquímica e citometria de fluxo; 

 Viabilidade/Proliferação pelo método colorimétrico (MTT) e por 

citometria de fluxo; 

 Fases do ciclo celular por citometria de fluxo; 

 Expressão de marcadores de morte celular e necrose - Anexina V e PI; 

 Atividade do potencial elétrico da membrana mitocondrial pela técnica 

de absorção de rodamina; 

 Produção de colágeno por meio da quantificação de colágeno por 

espectrofotometria com Picrossirius-red; 

 Peroxidação lipídica por meio da quantificação espectofotométrica de 

substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) no sobrenadante 

da cultura de hepatócitos; 

 Atividade metabólica do verde de indocianina (absorção e depuração) e 

das enzimas hepáticas (GGT, ALT, AST e amilase). 
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3  REVISÃO DE LITERATURA 
 
 
 
3.1  MORFOLOGIA DO FÍGADO  
 
 

O fígado é o maior órgão sólido do corpo, constituindo aproximadamente de 

2% a 5% do peso do corpo de um homem adulto. Nos animais varia de acordo com 

a espécie; 2% no gato, 3 a 4% no cão, 2 a 3% no suíno, 1 a 1,5% nos herbívoros 

(KÖNIG; LIEBICH, 2004), 5% no camundongo (DESMET, 1994) e no rato de 200g  

4% do peso corporal (ALOIA; DAGLI; HERNANDEZ-BLAZQUEZ, 2009). No feto, o 

fígado é excepcionalmente volumoso, ocupando amplo espaço da cavidadade 

abdominal. Durante o período embrionário, ele assume a função de formação de 

sangue - hematopoiese (KÖNIG; LIEBICH, 2004).  Pode exercer mais de 100 

funções diferentes, a maioria das quais é exercida pelos hepatócitos. Sua anatomia 

clássica distingue dois lobos principais direito e esquerdo e dois acessórios, 

quadrado e caudado. Apresenta forma e topografia variáveis nas espécies animais 

(espécie-específico), com uma face diafragmática convexa e uma face visceral, 

côncava. Sua maior parte situa-se no antímero direito do corpo, principalmente nos 

ruminantes, devido ao desenvolvimento do rúmen (KÖNIG; LIEBICH, 2004). 

Ventrolateralmente, o fígado apresenta uma margem aguda, ao passo que 

dorsalmente posiciona-se a margem obtusa.  A primeira estrutura embrionária 

reconhecida como precursora do fígado é o divertículo hepático, que se origina do 

revestimento endodérmico do intestino anterior na quarta semana de gestação 

(Figura 1). Sua diferenciação cranial dá origem às trabéculas hepáticas, que são 

cordões de células epiteliais endodérmicas, os hepatoblastos, enquanto que no 

sentido caudal, formam-se os ductos biliares extra-hepáticos e a vesícula biliar 

(KÖNIG; LIEBICH, 2004). O fígado recebe um duplo suprimento sanguíneo, 

constitruído pela artéria hepática – ramo do tronco celíaco – e pela veia porta 

formada pela convergência das duas veias mesentéricas (cranial e caudal) do baço 

e pancreas. As veias hepáticas drenam para a veia cava caudal (GAYOTTO; 

ALVES, 2001).  
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Fonte: OLDS, R. J.; OLDS, J. R. A colour atlas of the rat. London: Wolfe Medical Publication, 

1979. 112 p. 
 

Figura 1 -  (A) Vísceras abdominais de rato macho in situ. 1. Tórax, 2. Processo xifóide, 3. Fígado, 4. 
Estômago, 5. Omento. 6. Baço, 7. Ceco. 8. Colo. 9. Intestino delgado. 10. Gordura, 11. 
Vesícula urinária. 12. Próstata. 13. Prepúcio, 14. Pênis, 15. Bolsa escrotal, (B) Disposição 
do trato alimentar dentro do abdômen. 2.  Fígado, 3. Baço, 4. Estômago, 5. Parte do 
pâncreas no omento gastro-esplênico, 6. Duodeno, 7. Íleo, 8. Mesentério, 9. Ceco 10. 
Cólon, 11. Reto, 12.  Útero, 13. Gordura, 14. Vesícula urinária, (C). Diaframa visualizado 
pelo lado abdominal. 2. Ligamento falciforme, 3. Coração 4. Pulmão, 5. Parte tendinosa 
central do diafragma, 6. Parte muscular do diafragma. 7. Veias frênicas, 8. Fígado, (D). 
Estômago, fígado e outras estruturas associadas. 1-4. Lobos do fígado: 1. Lobo esquerdo, 
2. Lobo médio, 3. Lobo direito, 4. Lobo caudado. 5. Esôfago, 6. Estômago, 7. Baço, 8. 
Piloro, 9. Ducto biliar, 10. Duodeno, 11. Pâncreas 

 
 

A unidade funcional do fígado é o lóbulo hepático e cada lóbulo é constituído 

de uma massa poliédrica de tecido hepático (MALL, 1906). As regiões nos cantos 

dos poliedros são denominadas espaço porta ou tríade portal, que consiste de uma 

pequena veia portal, artéria hepática e ducto biliar (WISSE, 1970). Essas células 

epiteliais se agrupam em placas que se anastomosam entre si formando unidades 
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morfológicas, os lóbulos hepáticos. Nos lóbulos, os hepatócitos são células 

poligonais com aproximadamente 20 a 30 µm de diâmetro, que se dispõem em 

placas orientadas radialmente. Uma fileira de hepatócitos forma uma placa hepática. 

Cada placa é constituída por células dispostas em uma só camada que são 

perfuradas e, frequentemente, anastomosam-se, formando um labirinto complexo, 

que dá ao lóbulo hepático um aspecto esponjoso figura 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: Junqueira e Carneiro (2004). 

Figura 2 – Esquema demonstrando arquitetura do fígado 
 

No espaço compreendido entre as placas de células hepáticas localizam-se 

os chamados sinusóides, ou seja, capilares hepáticos de paredes revestidas por dois 

tipos celulares: as células endoteliais típicas dos capilares sanguíneos e macrófagos 

que, neste órgão são chamados de células de Kupffer. As células de Kupffer são 

estreladas, de núcleo oval grande e nucléolo evidente possuem intensa atividade 

fagocitária, pertencendo ao Sistema Mononuclear Fagocitário. Estas células 

estreladas fagocitam hemácias em via de desintegração, com a conseqüente 

digestão de hemoglobina e produção de bilirrubina, resíduos potencialmente 

obstrutivos e material particulado.  Além disso, reconhecem e endocitam cerca de  

99% dos microorganismos do sangue da veia porta. Apresentam também grande 

quantidade de lisossomas que contém no seu interior as enzimas necessárias para a 

digestão intracelular. Muitos desses macrófagos derivados de monócitos são 

incorporados ao revestimento dos sinusóides; outros estão distendidos através do 

lúmen. As células endoteliais sinusoidais são responsáveis por 15% a 20% do 
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número total de células hepáticas. São separadas dos hepatócitos pelo espaço de 

Disse, que é um compartimento de fluido extravascular dentro do qual os hepatócitos 

projetam microvilosidades, carecem de junções intercelulares, não têm membrana 

basal, contêm várias e grandes fenestrações. Esta disposição possibilita o contato 

máximo das membranas do hepatócito, extravascular (espaço de Disse), com o 

sangue no espaço sinusoidal. Estes vasos facilitam a interação entre o sangue e a 

superfície da célula hepática (WISSE, 1970).  

No estreito espaço que separa a parede dos capilares sinusóides dos 

hepatócitos se encontra o espaço de Disse (espaço extravascular) onde se localizam 

as células estreladas hepáticas (CEH) ou células de Ito, que armazenam vitamina A 

em suas gotículas lipídicas. As CEH são células perisinusoidais, produzem fatores 

de crescimento, citocinas, prostaglandinas e outras substâncias bioativas. Podem 

sofrer um processo de ativação para um fenótipo semelhante à miofibroblastos. 

Quando ativadas apresentam maior capacidade de proliferação, motilidade, 

contractilidade, síntese de colágeno e componentes da matriz extracelular. Possuem 

processos citoplasmáticos aderidos aos sinusóides e podem afetar o fluxo 

sangüíneo sinusoidal. As CEH são importantes na patogênese da fibrose e 

hipertensão portal. Em resposta a lesão hepática, estas células que contém gorduras 

podem proliferar, tornam-se contráteis e produzem fibras colágenas. Podem sofrer 

um processo de ativação para um fenótipo semelhante à miofibroblastos. Quando 

ativadas apresentam maior capacidade de proliferação, motilidade, contractilidade, 

síntese de colágeno e componentes da matriz extracelular. Possuem processos 

citoplasmáticos aderidos aos sinusóides e podem afetar o fluxo sangüíneo 

sinusoidal. As CEH são importantes na patogênese da fibrose e hipertensão portal. 

Em resposta a lesão hepática, estas células que contém gorduras podem proliferar, 

tornam-se contráteis e produzem fibras colágenas. Elas desempenham um papel 

principal na extensa fibrose com progressiva ruptura do parênquima que caracteriza 

a cirrose, doença hepática potencialmente fatal (do grego kirrhos, marrom-

alaranjado; ōsis, condição) (CORMACK, 2003; GARTNER; HIAT, 2003; BRANDÃO 

et al., 2006, MICHALOPOULOS, 2007).  

 As CEH segregam vários mitógenos de hepatócitos incluindo HGF - fator de 

crescimenton hepático (SCHIRMACHER et al., 1992; MAHER, 1993); EGF – fator de 

crescimento epidérmico (BACHEM et al., 1992; MEYER; BACHEM; GRESSNER, 

1990; MULLHAUPT et al., 1994) epimorfina (YOSHINO et al., 2006), e pleiotrofina 
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(ASAHINA et al., 2002). No entanto, sua contribuição relativa e os modos de 

regulação durante a regeneração hepática não foram esclarecidos. 

Os espaços de Disse conectam-se com os vasos linfáticos nos septos 

interlobulares, por conseguinte, o excesso de líquido nesses espaços é removido 

pelos linfáticos. Os sinusóides hepáticos medem entre 10 e 30µm de diâmetro, 

possuem endotélio fenestrado, que se assenta sobre uma membrana basal 

descontínua (HIB, 2003). Nos sinusóides desembocam ramos capilares terminais da 

artéria hepática que trazem oxigênio para o parênquima hepático. Os capilares 

sinusóides desembocam na veia centrolobular, no centro do lóbulo. O fígado recebe 

sangue pela veia porta (70%) e uma porção menor pelas artérias hepáticas. Pela 

veia porta chega ao fígado todo material absorvido pelo intestino, com exceção dos 

lipídios que é transportado por via linfática (GUYTON; HALL, 2002; CORMACK, 

2003; GARTNER; HIAT, 2003; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004).  

A face apical de hepatócitos adjacentes forma os canalículos biliares. A bile 

secretada pelos hepatócitos circula pelos canalículos biliares até a periferia do lóbulo 

hepático, isto é, em direção contrária à do sangue dos sinusóides. Quando chega à 

periferia do lóbulo, a bile ingressa em ductos excretores curtos, conhecidos como 

ductos (ou canais) de Hering. Estes desembocam em ductos maiores, chamados 

ductos biliares perilobulares, os quais – do mesmo modo que as arteríolas e as 

vênulas terminais – correm entre as faces laterais dos lóbulos. Após atravessar a 

lâmina terminal dos espaços porta, os ductos biliares perilobulares desembocam 

perpendicularmente nos ductos biliares interlobulares destes espaços (HIB, 2003; 

DUNCAN; DORRELL; GROMPE, 2009) (Figuras 3 e 4). 
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Fonte: König e Liebich (2004) 
Figura 3 – Corte histológico de um lóbulo hepático de um suíno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Junqueira e Carneiro (2004). 
 
Figura 4 - Hepatócito visualizado por microscopia eletrônica de transmissão (MET. 
 

 

3.2  FISIOLOGIA DO FÍGADO 
 
 

A maior função metabólica do fígado envolve a degradação de aminoácidos, 

carboidratos, lipídios, a síntese de lipoproteínas, a degradação de hormônios 

esteróides e a detoxificação de drogas e toxinas, vitaminas e seu subseqüente 

estoque, conversão metabólica, e liberação para o sangue e bile 

(MICHALOPOULOS; DEFRANCES, 1997; TAUB, 2004; MICHALOPOULOS; KHAN, 

2005; FAUSTO; CAMPBELL; RIELLE, 2006). A bile desempenha um importante 

papel na digestão de lipídios. Todavia, muitas das funções do fígado estão 

interrrelacionadas, o que se torna particularmente evidente quando surgem 

anormalidades do fígado, visto que muitas de suas funções são afetadas 

simultaneamente (ROUILLER, 1964; GUYTON; HALL, 2002; GARTNER; HIAT, 

2003; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004; MICHALOPOULOS, 2007). 

 O órgão é dividido em setores e segmentos com independente suprimento 

sangüíneo e biliar aferente e eferente sem circulação colateral entre os segmentos. 

A organização funcional do fígado reflete-se em diversas funções 
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(MICHALOPOULOS; DEFRANCES, 1997; TAUB, 2004; MICHALOPOULOS; KHAN, 

2005; FAUSTO; CAMPBELL; RIELLE, 2006).  

A função do hepatócito varia de acordo com sua localização dentro do lóbulo 

hepático. A constatação dessa diversidade entre os hepatócitos levou à formulação 

do modelo do zoneamento metabólico do fígado, propondo que os hepatócitos 

periportais e perivenosos exercem funções metabólicas diferentes, o que facilitaria o 

controle do metabolismo (JUNGERMANN, 1992).  

Zoneamento metabólico refere-se a diferentes propriedades dos hepatócitos 

da região periportal (adjacente à tríade portal) e pericentral (adjacente à veia centro 

lobular) (JUNGERMANN, KIETZMANN, 1996). Hepatócitos periportais, por exemplo, 

expressam enzimas do ciclo da uréia e convertem amônia em uréia (MOORMAN et 

al., 1989; HAUSSINGER; LAMERS; MOORMAN, 1992). Por outro lado, hepatócitos 

pericentrais expressam a enzima glutamina sintetase e utilizam a amônia para gerar 

glutamina (MOORMAN et al., 1989). O padrão de expressão gênica em hepatócitos 

depende da direção do fluxo sanguíneo (THURMAN; KAUFFMAN, 1985). Adequado 

fluxo sangüíneo parece ter muita importância na regeneração hepática. Richardson 

e Withrington (1982) demonstraram que a redução do suprimento sangüíneo leva à 

menor taxa de regeneração (RARES et al., 1976). Sato et al. (1997) afirmam que a 

pressão portal, a qual reflete o volume sinusoidal, pode representar o controle da 

regeneração do volume hepático. 

O mecanismo da absorção dos nutrientes por via parenteral deve-se, 

principalmente, à presença de um endotélio fenestrado nos sinusóides hepáticos, 

que expõe os hepatócitos diretamente a uma série de fatores hepatotróficos 

(MICHALOPOULOS; DEFRANCES, 1997; MICHALOPOULOS, 2007), como 

nutrientes, citocinas, hormônios e fatores de crescimento (HOLECEK, 1999; 

FAUSTO; CAMPBELL; RIEHLE, 2006).  

Este sistema permite um movimento livre bidirecional de solutos (substâncias 

de peso molecular alto e baixo) para dentro e para fora dos hepatócitos, 

promovendo um enorme potencial de filtração. As fenestrações das células 

endoteliais restringem o movimento das moléculas entre os sinusóides e os 

hepatócitos e variam em resposta aos mediadores exógenos e endógenos. Porém, 

acredita-se que nenhuma substância isolada seria suficiente para regular todo o 

processo regenerativo (RAMALHO et al., 1993; FLADMARK et al., 1997), 

caracterizando o sinergismo entre nutrientes e fatores de crescimento, como um 
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importante estímulo à proliferação celular (MAZZA et al., 2003; FAUSTO; 

CAMPBELL; RIEHLE, 2006; DUNCAN; DORREL; GROMPE, 2009) (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: DUNCAN; DORRELL; GROMPE, (2009). 
 
Figura 5 -  Estrutura do lóbulo hepático (Dorrell, Grompe, 2006). (A) A tríade portal consiste de ductos 

biliares, artéria hepática e veia portal (Dorrell, 2006). Sangue oriundo da artéria hepática e veia 
porta misturam-se e atravessam os hepátócitos. O canal de Hering é a junção entre a placa 
hepática e o ducto biliar. Esta é a região onde as células precursoras ovais residem. (B) Cada 
lóbulo hepático é formado por uma veia central rodeada por 6 tríades portais 

 
 

 

3.3  REGENERAÇÃO HEPÁTICA E FATORES HEPATOTRÓFICOS 

 

 

Na última década, foi observado um aumento de interesse nos mecanismos 

de regeneração do fígado, gerados a partir de uma ciência biológica e um ponto de 

vista clínico. Pesquisadores perceberam que a regeneração do fígado constitui um 

modelo exclusivo para estudar o sinal de eventos de transdução e ciclo celular de 

forma sincronizada in vivo. Do ponto de vista clínico, noções básicas sobre o 

mecanismo de regeneração do fígado é crucial para o adequado gerenciamento e o 

desenvolvimento de novas terapias para um número de condições importantes, tais 

como insuficiência aguda do fígado e cirrose (FAUSTO; CAMPBELL; RIEHLE, 

2006).  
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O termo "hepatotrófico" (grego: nutritivo), usado em 1965, por Marchioro, 

Porter, Brown, Faris, Herrmann, Sudweeks, Starzl parece ser apropriado para 

descrever fatores oriundos da circulação portal, pois esta carreia substrato de origem 

alimentar. O sufixo "trópico" (grego: estimular; transformar) pressupõe mudanças em 

um organismo, em resposta a um estímulo externo, sendo adequado seu uso 

quando se quiser referir à ocorrência de hipertrofia e hiperplasia hepática. Muitas 

substâncias consideradas como "hepatotróficas" têm efeitos sobre outros órgãos-

alvo além do fígado, como os hormônios tireoideanos, insulina e glucagon (GORLA 

JUNIOR et al., 2001). 

 De um modo geral, os fatores que apresentam efeitos tróficos sobre o fígado 

se enquadram nestas categorias: 

 

 Hormônios - hipófise: GH (Growth Hormone – hormônio do 

crescimento); tireóide: T3 e T4 (triiodotironina e tiroxina); pâncreas: 

insulina, glucagon e somatostatina; supra-renal: norepinefrina  

 Fatores de Crescimento (Somatomedinas)  

 Nutrientes e sangue mesentérico  

 Drogas de ação hepatotrófica  

 Fígado remanescente: hepatectomia  

 

Conforme sua origem – hepática ou extra-hepática – podem ser 

caracterizados como endógenos e exógenos (BAKER, 1985). Nenhum fator de 

crescimento parece agir isoladamente. A maioria deles possui também uma 

variedade de ações. Alguns estimulam a proliferação, outros estimulam a divisão 

celular ou agem estimulando ou inibindo na dependência de suas concentrações 

(ALBERTS et al., 1997). 
 

A evolução dos conceitos pertinentes ao mecanismo de regeneração hepática 

pode ser categorizada dentro de três fases: a) a visão original que um único agente 

humoral poderia funcionar como uma chave capaz de desbloquear todos os eventos 

necessários para a regeneração hepática, b) a idéia de que a ativação de uma via 

envolvendo múltiplos componentes poderia ser responsável pela regeneração e c) a 

mais recente idéia de que a atividade de múltiplas vias é necessária para a 
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regeneração hepática (MICHALOPOULOS; DEFRANCES, 1997; FAUSTO, 2000; 

TAUB, 2004; FAUSTO; CAMPBELL; RIELLE, 2006) (Figura 6). 

A regeneração hepática requer a ativação de várias vias de sinalização, que 

não agem independentemente umas das outras. Os padrões de interação entre 

estas vias são complexos porque podem envolver simultâneos e/ou seqüenciais 

modos de operação, pode ocorrer em tipos diferentes de células do fígado, e podem 

estar presentes apenas em certos estágios da regeneração hepática (FAUSTO; 

CAMPBELL; RIELLE, 2006; MICHALOPOULOS, 2007).  

A literatura recente está repleta de dados que comprovem que a deleção de 

genes envolvidos em diferentes vias de sinalização pode inibir a regeneração do 

fígado, levando à noção que este processo requer a ativação de diferentes vias 

(FAUSTO; CAMPBELL; RIELLE, 2006). 

Fausto, Campbell e Rielle (2006) sugeriram que a presença de citocinas, 

fatores de crescimento e metabólitos seriam responsáveis por uma eficiente 

regeneração hepática (Figura 6).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: FAUSTO; CAMPBELL; RIELLE,(2006). 
 
Figura 6 - Rede de citocinas, fatores de crescimento e metabólitos durante a regeneração 

hepática. A regeneração eficiente do fígado envolve três redes; citocina (amarelo), 
fator de crescimento (vermelho) e metabólitos (branco). Moléculas representativas 
que participam de cada rede são mostradas com ativação dos perfis desenhados 
como ondas, indicando que as redes são transitoriamente ativadas após 
hepatectomia parcial 

Fator 
de crescimento 

Citocinas 
Metabólitos
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Um recurso característico destas redes de sinalização é que existe 

redundância entre os componentes intracelulares de cada rede, tal que a perda de 

um gene individual raramente leva a inibição da regeneração do fígado. Em modelos 

experimentais de hepatectomia parcial (HP) de 2/3 em ratos, estas redes de 

sinalização podem se modificar e alterar a replicação e proliferação celular. Critérios 

estabelecidos por estudos genéticos em outros organismos demonstram que 

nenhum único gene pode ser considerado “essencial" para a regeneração hepática 

(FAUSTO; CAMPBELL; RIEHLE, 2006). 

O termo regeneração, embora comumentemente usado é biologicamente 

incorreto, uma vez que a resposta induzida pela ressecção do tecido hepático não é 

verdadeiramente regenerativa. Os lobos resseccionados não são recuperados. 

Assim, a regeneração do fígado é tecnicamente um processo de crescimento 

compensatório, em vez de regenerativo. A restauração da massa hepática ocorre 

por hiperplasia celular compensatória nos lobos remanescentes, com conseqüente 

aumento em suas dimensões. Isso sugere que o crescimento hepático seja 

controlado por fatores funcionais ao invés de fatores estruturais. Qualquer que seja a 

natureza destes fatores, eles parecem ser bastante precisos, uma vez que o 

crescimento cessa quando o fígado atinge seu peso original (variável de acordo com 

a espécie (KÖNIG; LIEBICH, 2004). A proliferação dos hepatócitos não se torna 

desregulada ou autônoma, nem mesmo após ressecções consecutivas (FAUSTO; 

CAMPBELL; RIELLE, 2006). 

Em 1909, Milne relatou que as alterações patológicas em modelos 

experimentais onde a destruição de hepatócitos era capaz de desencadear o 

processo de proliferação hepatocelular. Em 1920a,b, Rous e Larimore reportaram o 

aumento de volume dos lobos hepáticos não submetidos à ligadura, enquanto o 

restante do fígado era privado do suprimento portal. A regeneração hepática é um 

exemplo de crescimento tecidual ordenado e organizado. Pode ser induzida, 

experimentalmente, por qualquer tratamento agudo, cirúrgico ou químico, o qual 

remova ou destrua um grande percentual do parênquima hepático. A perda do 

parênquima rapidamente desencadeia o processo regenerativo até que a massa 

hepática seja restaurada (ROUS; LARIMORE, 1920a,b; MICHALOPOULOS, 1990; 

RAMALHO et al., 1998; ROUS et al., 2006).  
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Após hepatectomia parcial (HP) ou lesões induzidas pelo tetracloreto de 

carbono (CCl4) a massa do fígado é alimentada pela replicação de hepatócitos 

existentes, sem ativação de células progenitoras (FARBER; GERSON, 1984; 

PONDER1, 1996 apud DUNCAN; DORRELL; GROMPE, 2009, p. 466-481) 

Na regeneração do fígado seguida da perda de células parenquimais 

induzidas por outras toxinas, tais como galactosamina, a replicação e diferenciação 

de células progenitoras intrahepática ocorre (SHINOZUKA et al., 1978; EVARTS; 

NAGY; MARSDEN, 1987; LEMIRE; SHIOJIRI; FAUSTO, 1991), na dependência da 

natureza da injúria, doses do agente indutor ou outras variáveis experimentais 

(FAUSTO, 2004). Por outro lado, células originárias da medula podem gerar 20 % ou 

mais de células endoteliais e outras células não parenquimatosas (CNP), durante a 

regeneração hepática (FUJII et al., 2002). 

A extensão e o tempo de regeneração do fígado variam de acordo com o 

ritmo circadiano – ritmos biológicos que estão vinculados ao ritmo dia-noite, grande 

parte dos organismos vivos apresentam ritmos circadianos (BARBASON et al., 

1995).  Estudo recente identificou o mecanismo pelo qual esse ritmo controla a 

proliferação de hepatócitos após HP (MATSUO et al., 2003; SCHIBLER, 2003).  

Foi demonstrado que o pico de ADN após HP em ratos sempre ocorreu 36 

horas após a cirurgia, independentemente da hora do dia em que o procedimento foi 

executado. A entrada de células que tivesse replicado seu ADN (células de G2) em 

mitose, no entanto, sempre ocorreu ao mesmo período do dia. Esta constatação 

sugere que um relógio circadiano controla a transição de G2/M; os autores sugerem 

a WEE1 quinase - são enzimas tirosina quinase que fosforilam sítios inibindo a ação 

das ciclinas dependentes de quinases CdKs - como uma reguladora da divisão 

celular (ALBERTS et al., 2002). A WEE1 – é uma quinase nuclear da família serina-

treonina quinase de masa molecular de 96 KDA. A WEE1 é um componente do 

checkpoint do ciclo celular inibindo a fosforilação Cdc2 quinase nas posições tirosina 

15 e 14, importante na regulação do tamanho celular. A WEE1 fosforila a Cdc2 

quinase, interrompendo a atividade do complexo Cdc2/cyclin B1, que participa da 

mitose do hepatócito. A expressão de WEE1 segue um ciclo circadiano e a 

passagem de células da fase G2/M varia inversamente com níveis de WEE1 após a 

HP. Este estudo é consistente com estudos em Forkhead boxM1b (FoxM1b)– fator 

                                                           
1 PONDER, K. P. Analysis of liver development, regeneration, and carcinogenesis by genetic marking studies. 

FASEB Journal, v. 10, p.  673–682, 1996. 
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de transcrição nuclear que regula  a expressão da proteína p27 durante a fase S do 

ciclo celular – knockout (KO) ratos, que exibem um défice na replicação de ADN 

após HP. FoxM1b regula a entrada na fase M através da coordenação da indução 

de ciclina B1 e ativação de cdc25b para defosforilação de Cdc (WANG et al., 2002). 

Estas observações sugerem que o calendário de replicação do ADN, que não está 

sob o controle do ritmo circadiano, parece ser uma propriedade intrínseca dos 

hepatócitos.  

Ratos e camundongos diferem na capacidade de replicação do ADN após HP, 

sendo de 12 a 16 horas anterior em ratos do que em camundongos. Weglarz e 

Sandgren (2000) transplantaram hepatócitos de ratos em fígados de camundongos e 

observaram que os hepatócitos de ratos proliferam mais cedo que o de 

camundongos após HP. Estes resultados indicam que a replicação do ADN do 

hepatócito após HP é um processo autônomo, guiado por sinais intrínsecos 

(FAUSTO; CAMPBELL; RIELLE, 2006). 

Embora todas as células hepáticas participem do processo regenerativo, a 

maioria dos estudos focaliza os hepatócitos. Estes constituem cerca de 90% da 

massa hepática e 60% do número total de células. As células endoteliais e as 

células de Kupffer representam 35% da população celular hepática e constituem 5-

10% da massa hepática total (FAUSTO; CAMPBEL, 2003; ALISON et al., 2004;  

FAUSTO; CAMPBELL; RIELLE, 2006, DUNCAN; DORRELL; GROMPE, 2009). 

Os hepatócitos são células de natureza epitelial vivendo aproximadamente 

150 dias; portanto é rara a presença de figuras de mitose. Entretanto, quando 

drogas hepatotóxicas são administradas, ou uma parte do fígado é removida, os 

hepatócitos proliferam e o fígado regenera sua arquitetura normal e seu tamanho 

anterior. A regeneração hepática após a hepatectomia parcial (70%) nos ratos ocorre 

de 5 a 7 dias (HIGGINS; ANDERSON, 1931; BUCHER; SWAFFIELD, 1964; 

STOCKER; PFEIFER, 1965). Se, porém, a lesão for contínua ou se repetir com 

freqüência, simultaneamente a regeneração, ocorre um considerável aumento de 

tecido conjuntivo. Essa produção exagerada de conjuntivo desorganiza a 

regeneração, levando o fígado a um processo patológico grave chamado cirrose, 

que prejudica todas as funções hepáticas. A morte dos hepatócitos é seguida pela 

cicatrização e embora os hepatócitos possam se regenerar e produzir uma nova 

população de células, suas conexões com o sistema porta e drenagem biliar são 
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destruídas, padrão este conhecido como cirrose (STEVENS; LOWE, 2001; 

JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004; GUERRA et al., 2009; LIU et al., 2009). 

A capacidade de regeneração do fígado dos mamíferos já é conhecida há 

muito tempo e, no rato, após ressecção dos lobos lateral esquerdo e médio (HP), os 

quais representam aproximadamente 67% da massa hepática total, os lobos 

residuais lateral direito e caudato, deflagram uma resposta essencialmente 

hiperplásica com regeneração de células e tecidos que culminam, em 3 a 14 dias, na 

restauração do volume original do órgão (RONCO et al., 2002). No homem, a 

capacidade de regeneração do fígado é muito menor do que de camundongos e 

ratos. Apenas um hepatócito entre 20.000 pode estar se dividindo em algum 

momento, durante a vida adulta do ser humano ou animal, sendo que essa divisão 

pode ocorrer no máximo, uma ou duas ou talvez nenhuma vez. Contudo, sua 

capacidade de replicação não é perdida (RAMALHO et al., 1993; FAUSTO; LAIRD; 

WEBBER, 1995; BARATTA et al., 1996; DIEHL; RAI, 1996; FLADMARK et al., 

1997). 

  Muitas substâncias têm sido utilizadas em animais parcialmente 

hepatectomizados para avaliar seu papel no processo regenerativo e no estresse 

oxidativo induzido pela HP, uma vez que a peroxidação lipídica é um dos fatores na 

gama de agentes influenciadores no fenômeno da regeneração (OK et al., 2003; 

TREJO-SOLÍS et al., 2003). 

Biondo-Simões et al. (2007) observaram que a suplementação de glutamina à 

dieta após hepatectomia (HP) de 70% leva à maior replicação de hepatócitos com 24 

horas, portanto é benéfica para a regeneração hepática. Furuta et al. (2000) 

observaram que animais submetidos à hepatectomia e pancreatomia parciais 

obtiveram uma menor taxa de proliferação celular, corroborando a participação 

destes hormônios na síntese de ADN hepático. A triiodotironina (T3) atua como um 

mitógeno primário, induzindo a proliferação celular em fígados hepatectomizados. 

Produz um aumento significativo na capacidade proliferativa de fígados normais e 

em cultura de hepatócitos, promovendo também um aumento na fluidez da 

membrana dos hepatócitos em regeneração e estimulando a síntese de ADN in vivo 

(MALIK et al., 2003, 2005).  

Ainda, os animais hepatectomizados e tratados com os FH apresentaram, 

após 48 horas, um aumento de 84,2% no índice de proliferação dos hepatócitos 

(MIRANDA et al., 2005). Dessa maneira, além dos estímulos endógenos gerados 
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pela hepatectomia parcial, o fígado ainda pode responder a um estímulo adicional 

induzido pelos FH, traduzindo-se em uma maior redução de fibras colágenas no 

arcabouço hepático e aumento na proliferação de hepatócitos. Para que novos 

hepatócitos sejam adicionados ao fígado após a hepatectomia parcial, o estroma 

deve ser remodelado por meio de lise da antiga matriz extracelular e síntese de uma 

nova matriz (MANGNALL; BIRD; MAJEED, 2003; MICHALAPOULOS, 2007). 

Muitos fatores de crescimento, como o fator de crescimento hepático (HGF), 

fator de crescimento epidérmico (EGF), fator transformador do crescimento (TGF), 

insulina, glucagon, citocinas, fator tumoral da necrose (TNF) e interleucinas (IL-1 e 

IL-6) têm sido aplicados para regular a capacidade proliferativa dos hepatócitos, 

porém os mecanismos permanecem mal compreendidos (TAUB, 2002, 2004). A 

interleucina-6 é uma citocina de ação pleiotrópica – células-alvo múltiplas e múltiplas 

ações – clonada em 1986, secretada pelas células de Kupffer que está envolvida em 

diversos processos inflamatórios e tumorais e na regeneração hepática (ROSE-

JOHN; SCHELLER, 2006). A IL-6 possui importante função na replicação dos 

hepatócitos pelo aumento da produção de HGF ou pela expressão de genes 

envolvidos no ciclo celular (OHIRA et al., 1996; SUN et al., 2005). A IL-6 age sobre 

várias células, sendo liberada em quase todas as situações de alteração da 

homeostase, como endotoxemia, trauma e infecção aguda (MICHALOPOULOS; 

DEFRANCES, 1997). Em conjunto com o fator de necrose tumoral –TNF-α (Tumor 

Necrosis Factor-alpha) e interleucina-1 (IL-1) tem papel na resposta inflamatória 

aguda que inclui febre, liberação de corticóides e produção hepática de inibidores de 

proteases da fase aguda de processos inflamatórios. Independentemente de seu 

papel no processo inflamatório, a IL-6 induz a diferenciação e desenvolvimento de 

linfócitos B e T, células mielóides, megacariócitos, osteoclastos, células neurais e 

hepatócitos. Age também como fator de crescimento de células neoplásicas renais 

do sarcoma de Kaposi e de "células-tronco" do sistema hematopoiético (DRAHOTA 

et al., 1999). Todas estas substâncias podem ser produzidas pelo fígado quando 

este é submetido a alguma agressão, na tentativa de recuperar o tecido perdido e 

manter suas funções fisiológicas e metabólicas (FAUSTO; CAMPBELL; RIEHLE, 

2006). 

O complexo receptor para IL-6 consiste de uma glicoproteína ligante 

denominada gp80 e outra sinalizadora denominada gp130. O complexo formado ao 

se ligar à proteína gp80 interage, nas células-alvo, com pelo menos uma molécula 
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da proteína gp130 da membrana celular e desta forma desencadeia processos 

intracelulares de crescimento (DRAHOTA et al., 1999). O complexo receptor da IL-6 

usa a tirosina quinase, cuja fosforilação ativa proteínas STAT (signal transducer and 

activators of transcription) do citoplasma que, ativadas, participam do controle 

genético ao encontrarem certos polipeptídeos extracelulares. Essas proteínas 

podem interagir com receptores, com a tirosina-fosfatase, outros fatores de 

transcrição e com a "engrenagem" envolvida nesse processo. Uma vez ativados, os 

complexos translocam-se para o núcleo celular onde reconhecem regiões nos genes 

promotores de sua ação. Estes "sites", em geral, encontram-se bastante próximos a 

"sites" de outros fatores de transcrição, o que sugere uma ação combinada desses 

fatores na regulação genética (DRAHOTA et al., 1999). Experimentos mostraram 

uma participação da proteína gp130 na proliferação e diferenciação celular e na 

regulação da apoptose. Nos hepatócitos, ela previne a apoptose induzida pelo TGF-

beta (DRAHOTA et al., 1999).  

A HP induz rapidamente a expressão de mais que 100 genes que 

normalmente não são expressos no fígado normal (TAUB, 1996, 2004). Esses genes 

estão relacionados direta ou indiretamente nos eventos de entrada dos hepatócitos 

no ciclo celular (LEU et al., 2003). Logo após hepatectomia, há elevação dos níveis 

de IL-6, a partir do que se observa forte ativação dos fatores STAT3 e dos fatores 

nucleares para a IL-6, incrementando a transcrição dos genes-alvo. Segue-se 

elevação da síntese de ADN pelos hepatócitos o que pode sugerir um envolvimento 

desses fatores no "gatilho" para a mitogênese (transição G0/G1) dos hepatócitos 

após hepatectomia (DRAHOTA et al., 1999).  

Há indícios de que IL-6 protege o fígado contra lesões de isquemia e promove 

proliferação de hepatócitos após reperfusão (KNOPP et al., 1997). A oncostatina, 

uma proteína da família da IL-6 induz a maturação de hepatócitos fetais quando 

combinada com glicocorticóides. Recentes estudos indicam que TNF-α e IL-6 

apresentam importante papel na sinalização para o início dos eventos que levam à 

regeneração, os quais não se processam normalmente sem essas duas substâncias 

sendo essencial a presença da IL-6 (DRAHOTA et al., 1999). Igualmente não há 

ativação das proteínas STAT3 sem a presença do TNF-α (MICHALOPOULOS; 

DEFRANCES, 1997). Porém, o processo regenerativo pode ocasionalmente ocorrer 

por completo em ratos deficientes de IL-6 (STARZL et al., 1977). 
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O papel preciso da IL-6 na regeneração hepática é complexo, uma vez que 

cerca de 40% dos genes expressos no início da regeneração (SU et al., 2002; 

PUSTOVRH et al., 2005) são dependentes de IL-6. A função primária da IL-6 na 

regeneração foi originalmente proliferativa, como ratos KO – nocaute para a IL-6 

tinha um surpreendente défice na replicação do ADN após HP, dados subseqüentes 

mostraram que a IL-6 também possui atividade anti-apoptótica e de sobrevivência de 

hepatócitos (SAKAMOTO et al., 1979; WALLENIUS et al., 2001; BLINDENBACHER 

et al., 2003; WUESTEFELD et al., 2003; KLEIN et al., 2005). Além disso, os níveis 

de IL-6 apresentam-se após HP críticos na determinação de seus efeitos 

(BLINDENBACHER et al., 2003; ZIMMERS et al.,  2003).  

O fator de célula-tronco (SCF) – com atividade constante durante o ciclo 

celular e dependente da fosforilação da proteína-alvo – é uma citocina expressa por 

diversos tipos celulares que se liga a seu receptor c-kit, uma tirosina quinase 

expressa em todas as CTHs. Apesar da SCF não ser essencial para geração de 

CTHs, estudos têm demonstrado que a sinalização SCF/c-kit previne a apoptose 

destas células aumentando a chance de expansão (HASSAN; ZANDER, 1996). O 

SCF e oncostatin M (OSM) são duas moléculas que podem modular ou aumentar os 

efeitos da IL-6 durante a regeneração hepática. SCF restaura a replicação do ADN 

em ratos IL-6 KO, após HP (REN et al., 2003) e a administração de OSM pode 

corrigir a regeneração deficiente vista em ratos IL-6 KO, após injúria induzida pelo 

CCl4 (NAKAMURA et al., 2004). Por outro lado, IL-6 não é capaz de restaurar a 

regeneração defeituosa após CCl4, que é vista em ratos deficientes para o receptor 

OSM. Os efeitos destas citocinas são pelo menos em parte redundantes, como IL-6, 

SCF e OSM podem ativar todos STAT3 (da família de transdutores-de-sinal-e-

ativadores-de-transcrição (STATs, predominantemente STAT-3). Desempenham 

importantes funções nas células normais, tais como: resposta imune, diferenciação 

celular, inflamação, proliferação, regeneração e apoptose, em resposta a diversos 

fatores como IL-6, HGF, FGF entre outros). Alguns componentes da família STAT 

também interferem na carcinogênese em hepatócito, mas suas vias de sinalização 

intracelular divergem em algum momento para explicar suas diferenças aparentes na 

atividade biológica. 

Em razão da ativação de citocinas no início da regeneração hepática é 

importante identificar os mecanismos que desencadeiam a ativação desta via de 

sinalização. Provavelmente, o LPS que é liberado de bactérias entéricas, por 
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exemplo, na circulação portal é o responsável por esse efeito (CORNELL, 1985, 

1990). Outros componentes do sistema imune inato parecem ser críticos para a 

regeneração normal, pois ratos deficientes nos componentes C3 e C5 do sistema 

complemento exibem défices significativos após HP. Nestes animais, a menor 

ativação das vias de sinalização da citocina é manifestada pela ausência de 

aumento nos níveis de TNF e IL-6 e atividade de NF-kB e STAT3 (STREY et al., 

2003). 

A via da citocina atua na fase de iniciação da regeneração hepática que 

corresponde à passagem de hepatócitos quiescentes no ciclo celular (G0 para G1). 

A progressão do ciclo celular, em seguida, é orientada por fatores de crescimento 

(são moléculas peptídicas extracelulares), que se ligam a um receptor de superfície, 

disparando uma via de sinalização intracelular que leva à proliferação, diferenciação 

ou outra resposta celular - que substituem um ponto de restrição tardia na fase  G1. 

A passagem do G1 para fase S está associada à fosforilação de Rb, expressão 

aumentada de p107 membro da família de Rb e de ciclinas D, E e A e a formação de 

complexos de cdk2/D e cdk4/E (ALBRECHT et al., 1993, 1998; MENJO; IKEDA; 

NAKANISHI, 1998). 

HGF e a família do ligante do receptor EGF (EGFR) são importantes fatores 

de crescimento que impulsionam a progressão do ciclo celular, durante a 

regeneração do fígado (MATSUMOTO; NAKAMURA, 1992; MICHALOPOULOS; 

KHAN, 2005). HGF é produzido por células mesenquimais e atua em hepatócitos de 

modo parácrino ou endócrino. Seus efeitos são múltiplos e tem sido agrupado em 

categorias: morfogênico, motogênico e mitogênico. Estudos de regeneração 

hepática de camundongos com deleção de c-met – o gene para o receptor de HGF – 

foi recentemente realizado (BOROWIAK et al., 2004; HUH et al., 2004). Borowiak et 

al. (2004) demonstraram que a sinalização de HGF/c-met é essencial para a entrada 

ciclo celular após HP e que é responsável pelo sinal de ativação extracelular 

regulado por quinase (ERK). Em contrapartida, Huh et al. (2004) relataram que 

hepatócitos de camundongos KO para c-met apresentaram mortalidade maciça após 

HP. Estes autores concluíram que a sinalização HGF/c-met é importante na 

hepatoproteção contra apoptose e facilita o reparo após a administração de CCl4. A 

discrepância na sobrevivência pós operatória entre estes dois relatos provavelmente 

está relacionado às diferentes técnicas cirúrgicas utilizadas pelos grupos, como 

observado por Borowiak et al. (2004) até dados adicionais disponibilizados, decidir 
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se a sinalização de HGF/c-met funciona principalmente na mitogênese, ou se 

mantém a homeostase do hepatócito e, assim, facilita a replicação da célula. 

EGF é um fator trófico pertencente a uma família de fatores de crescimento 

estruturalmente relacionados, denominada família EGF. Possuem estrutura similar, 

ligam-se aos mesmos receptores, têm efeitos similares, porém não idênticos. (SKOV 

OLSEN et al., 1988). A esta família pertence o EGF, o Fator de Crescimento e de 

Transformação α (TGF α), a anfirregulina (AR, também conhecida como fator de 

crescimento derivado de Schwannoma), o EGF ligado à Heparina (HBEGF), a 

betacelulina (BTC), a epirregulina (EPR) e a heregulina ou neuregulina (também 

conhecida como fator de diferenciação Neu) (ROWINSKY, 2004; CHEN et al., 2007). 

No fígado é formado nos hepatócitos em regeneração, havendo alta concentração 

de receptores na membrana celular e no núcleo das células. Sua produção é maior 

na zona I (periportal), onde a regeneração é mais ativa (SHERLOCK; DOOLEY, 

1997).  

O suprimento de EGF para o fígado é feito continuamente pelas glândulas de 

Brünner do duodeno, através da circulação portal (SKOV OLSEN et al., 1988). Age 

sinergicamente com a insulina, aumentando a síntese de ADN o EGF (das glândulas 

de Brünner e do duodeno) IL-6, hormônios tireoideanos, insulina, (HASHIMOTO et 

al., 1998)  e possivelmente interage com o IGF-1 no processo de crescimento 

hepático (BOR et al., 2000).  Para manifestar este efeito, depende da integridade de 

várias vias sinalizadoras, que incluem norepinefrina (MICHALOPOULOS; 

DEFRANCES, 1997). Há indícios de que, no fígado, possa inibir os fenômenos de 

apoptose (ROBERTS; JAMES; COSULICH, 2000). 

Agindo em conjunto com HGF e IGF possivelmente faça um papel de ligação 

entre os hormônios ovarianos estrógeno e progesterona e seus tecidos-alvo 

(WOODWARD; XIE; HASLAM, 1998), podendo estimular a migração e divisão de 

células epiteliais por aumento da síntese de proteínas como a fibronectina que 

participa da ligação intercelular (NISHIDA et al., 1984). A família de receptores que 

ligam o EGF, além de EGF, inclui TGFα, EGF fator de crescimento semelhante 

ligado a heparina (HB-EGF) e anfirregulina (AR). TGFα é um fator de crescimento 

autócrino, ambos produzidos por hepatócitos ativos. Embora TGFα tenha efeitos 

sobre a motilidade celular e vascularização, seu principal efeito é o estímulo da 

proliferação celular (MEAD; FAUSTO, 1989). 
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Anfiregulina (AR) parece também contribuir para a regeneração, pois 

camundongos KO para este fator de crescimento apresentam um défice importante 

na replicação do ADN após HP (BERASAIN et al., 2005; MICHALOPOULOS; KHAN, 

2005). Comparações diretas entre AR e outros receptores de EGF não foram 

realizadas, mas é provável que os diferentes fatores de crescimento apresentem 

funções independentes, mas parcialmente sobrepostas na regeneração de fígado. 

A complexa sinalização de EGFR após HP é provavelmente devida ao 

número de receptores de EGF envolvidos, sua especificidade para o receptor de 

diferentes heterodímeros, e a subseqüente ativação de vias de sinalização 

intracelular (CARVER et al., 2002; MICHALOPOULOS; KHAN, 2005). Ambos c-met 

e o EGFR são receptores tirosina quinase, que recrutam enzimas e proteínas para 

fosforilar domínios intracelular de cada receptor. Assim várias vias de sinalização 

intracelular são ativadas, que regulam os múltiplos fatores de transcrição, iniciam a 

tradução e regulam vias metabólicas (Figura 7).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: FAUSTO; CAMPBELL; RIEHLE, (2006). 
 
Figura 7- Vias de sinalizaçãção de fatores de crescimento durante a 

regeneração do fígado. Estimulação dos receptores tirosina 
quinase para HGF (c-met) e dos ligantes de EGF, TGFα, HB-EGF 
e o AR, (EGFR) ativa numerosas vias de sinalização intracelular 
que regulam os fatores de transcrição envolvidos na regeneração 
do fígado. HGF, fator de crescimento de hepatócitos; EGF, fator 
de crescimento epidérmico, TGFα, fator transformador de 
crescimento alfa; HB-EGF fator de crescimento epidérmico ligado 
a heparina, AR, anfiregulina; mTOR, receptor mamífero de 
rapamicina 

Crescimento e proliferação de hepatócitos 

RapamicinaVias comuns de 
sinalização 
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Uma via de transdução de sinais mitogênicos é de especial interesse, porque 

poderia integrar vias de sinalização de citocinas assim como de fatores de 

crescimento, é a cascata RAS-RAF-MEK, que resulta na ativação da ERK1/2. A 

ativação de ERK1/2 está correlacionada com replicação do ADN do hepatócito in 

vivo e a proliferação do hepatócito in vitro (TALARMIN et al., 1999; COUTANT et al., 

2002; LI et al., 2002; THORESEN; GUREN; CHRISTOFFERSEN, 2003). 

Fatores de crescimento, como HGF e TGFα e citocinas como IL-6 e o TNF 

estimulam a atividade de ERK1/2 em hepatócitos primários e em linhagem celular de 

hepatócitos (FRANCAVILLA et al., 1986, SCHEVING et al., 2002; ARGAST et al., 

2004). 

Uma família de ligantes de receptor nuclear, incluindo a Tiroxina, 1, 2-bis [2-

(3.5-dichloropyridyloxy)] benzeno (TCPOBOP), e o ácido retinóico, parece ser o 

principal mitógeno de hepatócitos in vivo, capaz de induzir a replicação sem perda 

de tecido. TCPOBOP, que liga o receptor constitutivo de androstane (CAR), 

demonstrou estimular a síntese de ADN dos hepatócitos independente de várias 

moléculas que são essenciais para regeneração após HP, incluindo TNF, IL-6, NF-

kB, STAT3 e ciclina D1 (LEDDA-COLUMBANO et al., 1998; LEDDA-COLUMBANO 

et al., 2002). No entanto, as vias pelas quais a ativação de CAR direciona a 

replicação de hepatócitos permanecem ainda indefinidas. 

A regeneração hepática após HP é uma resposta perfeitamente sincronizada 

cujo processo de iniciação é requisito do organismo para a função hepática. 

Identificar mecanismos moleculares que influenciam a capacidade do fígado modular 

seu crescimento, de acordo com as necessidades de todo o organismo é complexo. 

No entanto, o aumento da demanda metabólica imposta sobre o fígado 

remanescente após HP está associado com a ativação da maquinaria celular 

(FAUSTO; CAMPBELL; RIEHLE, 2006) (Figura 8).  
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Fonte: JESUS; WAITZBERG; CAMPOS, (2000). 
 
Figura 8 - Processo de regeneração hepática pós hepatectomia parcial 

experimental  
 

 

A administração de uma mistura de aminoácidos para ratos normais induz 

uma onda de replicação de hepatócitos e a deprivação de proteínas bloqueia a 

regeneração do fígado após HP (MCGOWAN ATRYZEK; FAUSTO, 1979; MEAD et 

al., 1990). Estudos têm mostrado que os aminoácidos regulam a proliferação de 

hepatócitos através da expressão de ciclina D1(NELSEN et al., 2003). O início da 

tradução da proteína é um ponto de controle crítico que poderia integrar níveis de 

energia e nutrientes com sinais mitogênicos (MARTIN; BLENIS, 2002). Após HP, a 

atividade da proteína p70 S6 quinase aumenta e a ativação 4E-BP1 (um repressor 

transducional) diminui, levando a um aumento de transdução. Ambas proteínas que 

operam na sinalização do mTOR (receptor alvo da rapamicina de mamíferos), que é 

parte de um complexo que detecta o nutriente ou status energético e também integra 
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sinais de fator de crescimento, resultando na regulação da tradução de proteínas e 

crescimento celular (KIM; SABATINI, 2004; AVRUCH et al., 2005). 

A importância da tradução na regeneração hepática foi ilustrada por um 

estudo de HP em camundongos S6 KO, em que foi demonstrada uma perda total da 

replicação do DNA do hepatócito (VOLAREVIC et al., 2000). O complexo de mTOR 

pode regular a regeneração do fígado através de uma modulação do crescimento  

celular e a proliferação em resposta às demandas de energia do fígado 

remanescente, uma vez que a rapamicina, um inibidor de mTOR, inibe a replicação 

do ADN após HP (VOLAREVIC et al., 2000; JIANG; BALLOU; LIN, 2001; GOGGIN 

et al., 2004).  

Portanto, se a regeneração hepática representa um desafio para esse 

complexo, porque mecanismos de detecção de nutrientes em células de mamíferos 

parecem modular o crescimento celular, na dependência da disponibilidade de 

nutrientes. Após HP o fígado precisa regular a homeostase sistêmica de nutrientes, 

enquanto suas próprias células encontram-se sobre crescimento celular e 

proliferação (FAUSTO; CAMPBELL; RIEHLE, 2006).  

Fatores de crescimento, citocinas e vias metabólicas ativas após HP 

interagem durante diferentes fases da regeneração do fígado. Uma ligação 

importante entre citocinas e fatores de crescimento pode ser a ativação das 

metaloproteases (MMPs) por citocinas, tais como TNF. A atividade dos vários MMPs 

aumenta após HP, (RUDOLPH et al., 1999; KIM et al., 2000) e estudos recentes em 

camundongos KO para o metaloproteases 3 tecidual   (TIMP3). TIMP3 é 

considerado um inibidor específico de TACE, além disso, Timp3 exibido em 

camundongos KO mostrou níveis elevados de proteína hepática TNF e uma entrada 

anterior em fase S, após HP. No entanto, 144 horas após a HP, uma proporção de 

animais morreramm, possivelmente devido à perda da regulação das vias de 

sinalização de TNF. Fausto, Campbell e Riehle (2006) demonstraram que o próprio 

TNF pode ativar TACE, resultando na liberação do TGFα, ativação de receptores 

EGFR e a proliferação celular de hepatócitos in vitro (ARGAST et al., 2004). A 

ativação sequencial de receptores de citocinas e de fatores de crescimento pode 

estimular numerosas vias de sinalização intracelular necessárias para a 

sobrevivência e proliferação celular (Figura 9). TACE demonstrou se decompor em 

formas precursoras de citocinas e de vários ligantes de EGFR, incluindo HB-EGF, 

AR e TGF (LEE et al., 2003). Em estudos da proliferação de hepatócito sem co-
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cultura com células epiteliais, Serandour et al. (2005) revelaram que EGF por si só 

não inicia a replicação do hepatócito, mas a exposição do sistema a EGF e TNF 

induz a replicação em até 30 % dos hepatócitos. Os autores demonstram que o 

efeito principal da TNF é ativar MMPs, que posteriormente degradam componentes 

da matriz extracelular, permitindo a proliferação de hepatócitos. EGF e TNF foram 

capazes de induzir repetidas ondas de replicação de hepatócitos se administrado ao 

longo de vários ciclos de 10 dias, como exemplificado na figura 9. Estes resultados 

são uma extensão importante dos dados mencionados na figura 9. 

A proliferação celular que é induzida por fatores de crescimento ou citocinas 

pode ocorrer apenas na presença de diferentes sinais de sobrevida. As células que 

recebem o sinal proliferativo na ausência de sinal de sobrevida não proliferam, ao 

contrário, morrem por um processo chamado apoptose (BIRKENKAMP; COFFER, 

2003), que se caracteriza por alterações morfológicas distintas que incluem: perda 

de volume celular e condensação da cromatina (KERR; WYLLIE; CURRIE, 1972). 

Assim, a apoptose age como um importante mecanismo para eliminação de células 

que sofreram mutações durante o ciclo celular e que podem resultar em uma 

proliferação celular descontrolada (BIRKENKAMP; COFFER, 2003). 
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Fonte: FAUSTO, CAMPBELL, RIEHLE, (2006). 

 
Figura 9 - Mecanismo para ativação de EGFR através da atividade TACE (enzima de conversão do fator 

de necrose tumoral α, também denominado ADAM 17). A ligação de TNF ao seu receptor 
ativa NF-κB e AKT, estimulando a produção de citocinas e sobrevivência (A). TNF também 
ativa TACE, que cliva TGFα ligado à membrana. A molécula TGFα clivada, ativa e vincula o 
EGFR - um receptor tirosina quinase - levando a ativação de ERK1/2 (B). Cooperação entre 
citocina (TNF) e fator de crescimento (EGF ligante) ativa via de sinalização que são 
necessárias para a sobrevivência de hepatócito, crescimento e proliferação. EGFR, receptor 
de fator de crescimento epidérmico; TACE, enzima de conversão do fator de necrose tumoral 
α, também denominado ADAM 17); NF-κB, fator nuclear-kappaB; TNF, fator de necrose 
tumoral; TGFα, fator transformador de crescimento alfa; ERK1/2, sinal extracelular-regulado 
por quinase 1/2 

 
Uma lacuna importante no nosso conhecimento é a falta de compreensão dos 

fatores que determinam se a produção de hepatócitos durante os diversos processos 

regenerativos se origina da replicação de hepatocitos maduros, como na 

regeneração do fígado após HP, ou a diferenciação de células progenitoras do 
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fígado como ocorre após necrose hepática maciça. Além disso, é fundamental 

conhecer o papel do sistema imune inato e de células linfóides no início desses 

processos. Grandes avanços da genética e manipulação de camundongos tornam 

possível a construção de modelos animais apropriados para estudar problemas não 

resolvidos de grande importância biológica e clínica envolvendo os aspectos 

moleculares e celulares do fígado em regeneração (FAUSTO; CAMPBELL; RIEHLE, 

2006). 

O mecanismo de regeneração é controlado pelo fator de transformação de 

crescimento α, fator de transformação de crescimento β, fator de crescimento da 

epiderme, interleucina-6 e fator de crescimento dos hepatócitos. Muitos desses 

fatores são liberados pelas células estreladas armazenadoras de gordura (células de 

Ito) situadas no espaço de Disse, embora, também exista fator de crescimento dos 

hepatócitos ligado à heparina na escassa matriz extracelular do fígado. Na maioria 

dos casos, a capacidade de replicação dos hepatócitos restantes é responsável pela 

regeneração; entretanto, quando a lesão hepatotóxica é demasiadamente grande, a 

regeneração do fígado ocorre pela atividade mitótica das células progenitoras ovais 

dos colangíolos e dos canais de Hering (SHINOZUKA et al.,1978; RAMALHO et al., 

1993; ALISON et al., 1996; PONDER, 1996; RAMALHO et al.,1998; THEISE; 

SAXENA; PORTMANN, 1999; GARTNER; HIAT, 2003). 

Destas observações é geralmente aceito, que a regeneração hepática é um 

fenômeno bem orquestrado, regulado por sinais do organismo que exercem efeitos 

modulatórios (positivos ou negativos) no fígado até que seu tamanho ideal seja 

alcançado (ANKOMA-SEY, 1999; FAUSTO; CAMPBELL; RIEHLE, 2006). 

A regeneração do fígado após a hepatectomia parcial é mediada pela 

proliferação de células maduras do fígado que restauram o tecido hepático perdido 

(PONDER, 1996). Nestas células do fígado estão incluídas hepatócitos, células 

endoteliais, células epiteliais biliares, células estreladas hepáticas e células de 

Kupffer. Ao contrário das outras regenerações de tecido semelhante a da pele ou 

medula óssea, no fígado, as células progenitoras ou as células tronco não 

participam ativamente da capacidade regenerativa. Das células do fígado, os 

hepatócitos são as primeiras a proliferar e são os mais importantes para a 

regeneração parenquimal.  Após a perda de algum tecido ou em algum ferimento, os 

hepatócitos entram no ciclo celular (G0 - quiescente). Para um estado pré-replicativo 

(G1), que é seguido pela síntese de ADN (S) e mitose (M) com a divisão celular 
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completando a seqüência. A fase pré-replicativa do ciclo pode ser dividida em dois 

componentes, um estágio priming (GO – G1) e um estágio progression (ANKOMA-

SEY, 1999). 

Na última década, foi observado um aumento de interesse nos mecanismos 

de regeneração do fígado, gerados a partir de uma ciência biológica e um ponto de 

vista clínico. Pesquisadores perceberam que a regeneração do fígado constitui um 

modelo exclusivo para estudar o sinal de eventos de transdução e ciclo celular de 

forma sincronizada in vivo. Do ponto de vista clínico, noções básicas sobre o 

mecanismo de regeneração do fígado é crucial para o adequado gerenciamento e o 

desenvolvimento de novas terapias para um número de condições importantes, tais 

como insuficiência aguda do fígado e cirrose (FAUSTO; CAMPBELL; RIEHLE, 

2006).  

Não obstante várias décadas de estudo, os fatores reguladores que 

desencadeiam e/ou modulam o fenômeno regenerativo hepático estão sendo 

apenas inicialmente compreendidos. Diversos avanços foram obtidos na elucidação 

dos mecanismos envolvidos neste fenômeno pelo estudo do crescimento controlado 

de hepatócitos em meios de cultura e das alterações no padrão da expressão gênica 

após a hepatectomia parcial. Os efeitos dos fatores hepatotróficos na síntese de 

ADN têm sido geralmente estudados in vitro, em culturas de hepatócitos; e in vivo, 

em animais normais ou parcialmente hepatectomizados. Em culturas primárias de 

hepatócitos, geralmente os fatores são testados não por seu efeito direto na síntese 

de ADN, mas principalmente por sua habilidade em elevar ou inibir a replicação de 

ADN induzida pelo EGF (FAUSTO, 1990; FAUSTO; CAMPBELL; RIEHLE, 2006). 

A pesquisa de fatores de crescimento hepático na regeneração hepática deve 

levar em conta os seguintes aspectos:  

 nenhum fator único é suficiente para regular todo processo regenerativo – 

fatores positivos e negativos podem estimular e inibir a proliferação de 

hepatócitos. A relação entre estes fatores pode ser mais importante que seus 

níveis absolutos; 

 o local de síntese destes fatores pode ser o fígado ou outros tecidos. No 

fígado, tanto células parenquimatosas como não parenquimatosas podem 

sintetizar e liberar estes fatores; e 

 a presença de fatores de crescimento hepático – HGF no soro de animais 

parcialmente hepatectomizados não necessariamente implica que tais fatores 
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sejam responsáveis pelo desencadeamento do processo regenerativo 

(FAUSTO; THOMPSON; BRAUN, 1987; BRAUN et al., 1988; FAUSTO; 

MEAD, 1989; MEAD; FAUSTO, 1989; RAMALHO et al., 1998).    

 
A resposta celular aos vários fatores de crescimento exige a presença de 

receptores específicos na membrana plasmática dos hepatócitos. Após a interação 

do fator de crescimento ao seu receptor na superfície celular, uma complexa cascata 

de eventos se sucede que sinalizam vias de ativação e inibição por segundos 

mensageiros (FAUSTO; CAMPBELL; RIEHLE, 2006). 

 
 

3.3.1  Tipos de Fatores de Crescimento do Fígado 
 
 

Michalopoulos (1990) classificou esses agentes em dois grupos: os 

mitogênicos completos e os incompletos (co-mitogênicos). Entre os agentes 

mitogênicos completos tem-se: a) o fator de crescimento epidêmico (EGF); b) fator 

de crescimento do hepatócito (HGF); c) o fator transformador do crescimento alfa 

(TGF-α); d) a substância estimuladora hepática (HSS); e) o fator de crescimento de fi 

broblastos ácido (FGF-α) e f) o hormônio do crescimento. Entre os co-mitogênicos 

tem-se: a) norepinefrina – hormônio não peptídeo – e receptor adrenérgico, b) 

vasopressina e angiotensinas, c) insulina e glucagon, d) prostaglandinas (ácido 

araquidônico, PGA1, PGE1, PGE2 e PGE2 α, e) estrógeno e testosterona e f) fi 

bronectina. 

Como fatores de crescimento hepático pode-se incluir um grande número de 

substâncias parcialmente caracterizadas, assim como diversos fatores amplamente 

conhecidos. Os fatores de crescimento já bem conhecidos podem ser subdivididos 

em 3 categorias: agentes mitogênicos ou indutores do crescimento; agentes co-

mitogênicos; e agentes inibidores do crescimento (RAMALHO et al., 1993,1998; 

GORLA JUNIOR et al., 2001). 

 
 
3.3.1.1 Agentes mitogênicos 

 
 
São substâncias capazes de, por si própria, em meios de cultura isentos de 

soro ou de qualquer outro fator mitogênico, induzir síntese de ADN e mitose numa 
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população de hepatócitos - fase G0 (MICHALOPOULOS, 1990; RAMALHO et al., 

1998; ANKOMA-SEY, 1999).   

 
 

3.3.1.1.1 Fator de Crescimento Epidérmico (EGF – Epidermal Growth Factor)  
 
 

É o protótipo de um fator mitogênico, estimulando a síntese de ADN na 

maioria das células epiteliais, inclusive em hepatócitos. Foi a primeira substância em 

que este efeito foi confirmado, sendo frequentementeo mais usado para induzir a 

síntese de ADN em cultura primária de hepatócitos. Induz a incorporação de timidina 

tritiada por 60-80% dos hepatócitos em meio de cultura. É potencializado pela 

insulina e pelo glucagon, in vitro e in vivo. Seu efeito sobre a síntese de ADN é 

utilizado como modelo, contra o qual é comparada a atividade de outros fatores de 

crescimento hepático. O EGF é produzido nas glândulas salivares, glândulas de 

Brunner do duodeno, rins e pâncreas. A ressecção das glândulas de Brunner resulta 

em redução do processo regenerativo, enquanto a sialoadenectomia não alterou a 

regeneração (MCGOWAN; STRAIN; BUCHER, 1981; ST. HILAIRE; JONES, 1982; 

OLSEN et al., 1988; MARTI; BURWEN; JONES, 1989; GUPTA; AZAN; BAQUER, 

1990; RAMALHO et al., 1998).    

Quando o EGF é adicionado em cultura de hepatócitos, a síntese de ADN não 

ocorre antes de 24 horas, sendo o pico atingido entre 48 e 72 horas. A diferença 

observada em relação à síntese de ADN após a hepatectomia parcial pode refletir o 

tempo para adaptação dos hepatócitos ao ambiente in vitro. A adição de EGF 24 

horas após o isolamento dos hepatócitos resulta em resposta rápida e imediata. A 

estimulação pelo EGF geralmente conduz a 2-3 ciclos de síntese de ADN, após os 

quais há interrupção por razões ainda desconhecidas. A atividade mitogênica do 

EGF é inibida pelo TGF-β (HOUCK; LUTHERER, 1981; CHAN; KOST; 

MICHALOPOULOS, 1989; RAMALHO et al., 1998).   

 
 

3.3.1.1.2 Fator Transformador do Crescimento-alfa (TGFα – Transforming Growth 
Factor-α) 

 
 

Descrito originalmente como um fator produzido por células tumorais, o TGFα 

é também sintetizado por tecidos normais in vivo e por células em cultura. Visto que 
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o TGFα e EGF atuam sobre o mesmo receptor, não é surpreendente que o TGFα 

seja também mitogênico para hepatócitos, sendo equipotentes em sua capacidade 

de estimular a proliferação de hepatócitos in vitro. São peptídeos semelhantes, 

apresentando homologia em cerca de 30-40% de sua estrutura aminoacídica. A 

atividade mitogênica do TGFα é também inibida pelo TGF-β (LUETTEKE et al., 

1988; BRENNER; KOCH; LEFFERT, 1989; MEAD; FAUSTO, 1989; PANDIELLA; 

MASSAGNE, 1991; RAMALHO et al., 1998).   

É sintetizado por hepatócitos em regeneração, mas não por células não 

parenquimatosas, observando-se elevação nos níveis do RNAm para TGFα nas 

primeiras 4-5 horas após a hepatectomia parcial, com um pico (cerca de 10 vezes o 

normal), 24 horas após a hepatectomia parcial. Os níveis de TGFα se elevam em 8 

horas após a hepatectomia parcial. Obtendo-se um pico de 24 horas e outro de 72 

horas após a hepatectomia parcial. Em cultura de hepatócitos, também se verifica 

elevação dos níveis do RNAm e da secreção de TGFα durante a síntese de DNA 

(MEAD; FAUSTO, 1989; RAMALHO et al., 1998). É secretado pelas células de 

Kupffer (MICHALOPOULOS; DEFRANCES, 1997) e por uma variedade de células 

normais incluindo macrófagos, eosinófilos, hepatócitos, ceratinócitos, células 

gastrientestinais, cerebrais e placentárias (SKOV OLSEN et al., 1988). 

A secreção de TGFα por hepatócitos em regeneração possivelmente se 

constitui uma alça autócrina estimuladora da síntese de ADN. Nesse sentido, a 

produção de TGFα não seria responsável pelo desencadeamento do processo 

regenerativo, mas corresponderia a um passo fundamental em direção à síntese de 

ADN, no qual o TGFα atuaria sobre um hepatócito já “iniciado”, após ter deixado o 

estado quiescente (fase G0) e iniciando o evento de entrada nas fases do ciclo 

celular (fase G1) (MICHALOPOULOS, 1990; RAMALHO et al., 1998). 

 
 
3.3.1.1.3   Fator de Crescimento Fibroblastos Ácido (aFGF – acidic Fibroblast 

Growth Factor) 
 
 

Também chamado de Fator de Crescimento Ligante à Heparina 1 (Heparin 

Binding Growth Factor 1), é secretado por hepatócitos em regeneração, com pico de 

secreção coincidindo com o pico de síntese de ADN. Estimula a síntese de ADN em 

hepatócitos; parecendo, entretanto atuar em populações específicas de hepatócitos, 

visto que apenas metade das células responde ao aFGF. Sua produção persiste por 
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7 dias após a hepatectomia parcial. É também produzido por células não 

parenquimatosas no fígado (células ovais - células tronco precursora de hepatócitos 

- e células de Ito) (KAN et al., 1989; MARSDEN et al., 1992; RAMALHO et al., 1998). 

O aFGF reduz o efeito inibitório do TGF-β sobre a mitogênese induzida pelo 

EGF. Ao se comparar com o EGF, verifica-se que sua atividade mitogênica é 

consideravelmente menor. A heparina potencializa a atividade biológica do aFGF 

(KAN et al., 1989; GUPTA; AZAN; BAQUER, 1990; RAMALHO et al., 1998). 

 

 

3.3.1.1.4  Fator de Crescimento Hepático (HGF – Hepatocyte Growth Factor) 

 

 

É o mais importante mitógeno para hepatócitos normais. É mitogênico em 

cultura de hepatócitos humanos e de ratos. Seu efeito é inibido pela somatostatina, 

parcialmente inibido pela heparina e exacerbado pela norepinefrina. Glicocorticóides 

e TGF-β reduzem a secreção de HGF. O receptor para o HGF é codificado pelo 

proto-oncogene c-MET, o qual é diferente do receptor para o EGF 

(MICHALOPOULOS et al., 1984; LINDROOS; ZARNEGAR; MICHALOPOULOS, 

1991; MICHALOPOULOS; ZARNEGAR, 1992; ZARNEGAR; MICHALOPOULOS, 

1989; RAMALHO et al., 1998). 

Zhang et al. (2006) demonstraram que a perfusão de fatores hepatotróficos 

(FH) exógenos como fator de crescimento de hepatócito – HGF e HGF acrescido de 

insulina pela veia porta pode aliviar a lesão hepática, minimizar o dano ultraestrutural 

do hepatócito, proteger a função hepática e diminuir a fibrose hepática em ratos com 

hipertensão portal após shunt (desvio) portocaval. Sabendo-se que animais 

desnutridos apresentam um retardo no processo regenerativo (SKULLMAN et al., 

1994), a suplementação nutricional torna-se uma estratégia terapêutica de grande 

potencial clínico. O HGF no fígado é produzido predominantemente por células 

estreladas hepáticas (SCHIRMACHER et al.,1993), mas também por células 

endoteliais hepáticas (LECOUTER et al., 2003). As células de Ito conhecidas como 

células estreladas perissinusoidais, estão envolvidas na regulação da matriz 

hepática e síntese de uma série de fatores de crescimento, entre as quais HGF, 

TGFα e TGF-β. Sua presença em vários tecidos envolvidos na circulação portal 

sugere que o efeito trófico para o fígado pode ser exibido pelo HGF oriundo de sítios 
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extra-hepáticos. O HGF induz a síntese de ADN em hepatócitos, quando injetado na 

veia porta de cães (FRANCAVILLA et al., 1991c; GUPTA; AZAN; BAQUER,  1990; 

MICHALOPOULOS, 1992; SCHIRMACHER et al., 1992; MICHALOPOULOS; 

ZARNEGAR, 1992; RAMALHO, 1998).  

Os níveis plasmáticos de HGF elevam-se substancialmente (mais de 20 

vezes) dentro de 1 hora após a hepatectomia parcial em ratos e em humanos. Isso 

faz do HGF o principal candidato à função desencadeadora do processo 

regenerativo, após a hepatectomia parcial. Sua elevação em 1 hora é condizente 

com as alterações na expressão gênica, detectadas 30 minutos após a 

hepatectomia parcial. O mecanismo para essa indução extra-hepática do RNAm do 

HGF após a hepatectomia parcial ainda é desconhecido. O HGF exerce um efeito 

mitogênico nos hepatócitos de maneira parácrina e endócrina (MICHALOPOULOS, 

1990; MICHALOPOULOS; ZARNEGAR, 1992; RAMALHO et al., 1998; ANKOMA-

SEY, 1999; LECOUTER et al., 2003). 

 
 

3.3.1.2   Agentes Co-mitogênicos 
 
 

Este grupo é composto por substâncias que estimulam a proliferação do 

hepatócito de uma maneira indireta. Apresentam as seguintes propriedades 

(RAMALHO et al., 1993,1998; ANKOMA-SEY, 1999):  

 potenciam o efeito mitogênico dos indutores do crescimento (por exemplo 

EGF, HGF, TGFα); 

 reduzem o efeito inibitório de agentes inibidores; e 

 não possuem efeito mitogênico quando isoladamente adicionados em meios 

de cultura. 

 
 
3.3.1.2.1  Substância Estimuladora Hepática (HSS – Hepatic Stimulatory Substance) 
 
 

Isolada originalmente de fígado de ratos recém-desmamados, existem ainda 

controvérsias acerca da purificação e caracterização da HSS. Substâncias similares 

foram isoladas de fígados de cães, de porcos e do fígado fetal humano. Uma 

peculiaridade do HSS é sua aparente especificidade para o fígado, tanto in vivo 
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como in vitro (LABRECQUE; PESCH, 1975; LABRECQUE, 1991; GUPTA; AZAN; 

BAQUER, 1990; RAMALHO et al., 1998). 

In vitro, embora diversos autores tenham reportado efeito mitogênico da HSS 

para hepatócitos em cultura, foi demonstrada a necessidade da adição de EGF à 

cultura de hepatócitos para o desencadeamento da resposta proliferativa. A adição 

simultânea do HSS e EGF à cultura de hepatócitos causa um incremento na síntese 

hepatocelular de DNA quando se compara ao efeito isolado do EGF (FLEIG; HOSS, 

1989; RAMALHO et al., 1998). 

In vivo, sua capacidade de estimular a síntese de DNA torna-se detectável a 

partir de 12 horas, após a hepatectomia parcial, atinge o pico em 26 horas após a 

cirurgia (quando a síntese de DNA é 4 vezes mais intensa), e persiste por cerca de 

72 horas, sendo indetectável após 8 dias (LABRECQUE; PESCH, 1975; 

LABRECQUE, 1991; RAMALHO et al., 1998). 

 
 

3.3.1.2.2  Norepinefrina e Receptor α1 Adrenérgico 

 
 
É um receptor essencial durante as fases iniciais da regeneração hepática. 

Seu bloqueio com prazosin (bloqueador seletivo para os receptores α1 adrenérgicos) 

abole o pico de síntese de ADN observado 24 horas após a hepatectomia parcial. 

Efeitos semelhantes foram obtidos com fígados desnervados. A administração de β-

bloqueadores (propanolol - bloqueador seletivo para os receptores β1 adrenérgicos), 

também deprime o pico de síntese de DNA após a hepatectomia parcial  e suprimi a 

regeneração hepática (MACMANUS et al., 1973; CRUISE; HOUCK; 

MICHALOPOULOS, 1985; CRUISE et al., 1987; RAMALHO et al., 1998). 

Em cultura de hepatócitos, a norepinefrina possui suas propriedades 

mediadas pelo receptor á1 adrenérgico: não é mitogênica sozinha, exacerba o 

potencial mitogênico do EGF; e é capaz de reduzir o efeito inibitório do TGF-β 

(CRUISE; COLECCHIA; MICHALOPOULOS, 1986; HOUCK; MICHALOPOULOS, 

1989; RAMALHO et al., 1998). 

O receptor α1 adrenérgico é o principal regulador da via glicogenolítica. Sua 

estimulação desencadeia a quebra do fosfatidil inositol, com aumento dos níveis 

citoplasmáticos de diacilglicerol e inositol trifosfato. Estas moléculas medeiam uma 

cascata de eventos intracelulares de cálcio. Quando os hepatócitos em regeneração 
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são mais sensíveis à norepinefrina (cerca de 10 a 20 horas após a hepatectomia 

parcial), o receptor α1 adrenérgico ainda não está acoplado à via do fosfatidil inositol 

(CRUISE et al., 1988; EXTON, 1988; RAMALHO et al., 1998). 

 
 

3.3.1.2.3 Vasopressina e Angiotensinas II e III 

 
 
Em linhagens de ratos KO para a vasopressina, a regeneração hepática 

encontra-se atenuada, sendo restabelecida após infusão do hormônio (RUSSELL et 

al., 1983; RAMALHO et al., 1998). 

A vasopressina é secretada em sinapses simpáticas no fígado juntamente 

com a norepinefrina. Portanto, ambas as substâncias podem estar envolvidas nos 

efeitos do sistema simpático sobre a regeneração hepática (MICHALOPOULOS, 

1990; RAMALHO et al., 1998). 

 
 

3.3.1.2.4 Insulina e Glucagon 

 
 
A insulina e o glucagon são hormônios importantes para o trofismo e 

metabolismo dos hepatócitos. O fígado recebe pela veia porta toda a insulina 

produzida pelo pâncreas endócrino e é o único órgão parenquimatoso nos seres 

humanos que tem uma capacidade substancial de regenerar após a ressecção do 

ferimento. Esta característica original tem despertado por muito tempo o interesse 

dos investigadores e progressos significativos têm sido feitos nos últimos anos para 

a compreensão de alguns dos fatores que controlam a regeneração hepática nos 

animais.  

O diabetes – deficiência de insulina ou a resistência insulínica– causa uma 

grave esteatohepatite que pode levar à cirrose. O shunt porto cava – desvio do fluxo 

da veia porta para a veia cava caudal – força a insulina a desviar-se do fígado, 

provocando atrofia de cerca de 1/3 de seu tamanho (BUCHER, 1976). A 

administração de insulina diretamente no fígado de animais com shunt porto cava 

reverte a atrofia hepática e está associado com a rápida proliferação do fígado, 

entretanto a insulina não é um mitógeno direto para hepatócitos. Hepatócitos em 

cultura apresentam uma resposta diminuída aos mitógenos na ausência de insulina, 
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provocando a degeneração e a morte destas células (CRUISE; HOUCK; 

MICHALOPOULOS, 1985). A insulina é um regulador importante na função do 

hepatócito em todos os períodos e está envolvida na adaptação metabólica que os 

hepatócitos necessitam para prover as funções homeostáticas durante a 

regeneração. Baseado nessas observações, estudos clínicos têm surgido utilizando 

a insulina e o glucagon no tratamento de doenças do fígado humano (BAKER, 

1985). 

O glucagon é um hormônio peptídico que estimula a síntese de proteínas 

hepáticas e atua sinergicamente com a insulina na regeneração hepática. Entre suas 

ações, ele eleva os níveis de glicemia, promove a gliconeogênese e glicogenólise 

hepática, por ativação da adenilciclase na membrana dos hepatócitos, 

desencadeando reações que terminam por ativar a fosforilase, que degrada o 

glicogênio em glicose a qual, após desfosforilação, é liberada para a circulação. 

Esse efeito é tão intenso que, sua infusão contínua pode causar hiperglicemia 

mesmo quando esgotado todo o glicogênio hepático. O glucagon aumenta a 

extração de aminoácidos do sangue pelos hepatócitos aumentando a quantidade de 

substrato para a conversão em glicose (GUYTON; HALL, 2002). Outros efeitos do 

glucagon incluem a ativação da lipase, com aumento da disponibilidade de ácidos-

graxos e inibição de seu armazenamento pelo fígado, aumento da força cardíaca, 

aumento da secreção biliar e inibição da secreção ácida gástrica (GUYTON; HALL, 

2002; LEHNINGER, NELSON; COX, 2002). 

Estudos dos fatores hormonais envolvidos na regeneração do fígado mostram 

que a elevação da síntese de ADN é menor com o EGF isoladamente e pode ser 

aumentada pela adição de glucagon ou insulina. A ação do EGF também pode ser 

avaliada pela incorporação de timidina em hepatócitos. Esses dois hormônios, 

embora potentes promotores falham na iniciação da proliferação dos hepatócitos nos 

animais com fígado sadio, o que sugere a necessidade de adicionar outros fatores, 

provavelmente derivados de órgãos esplâncnicos não-portal (BUCHER; PATEL; 

COHEN, 1977). 

O glucagon estimula a síntese de proteínas hepáticas e atua sinergicamente 

com a insulina na regeneração hepática. A ausência de insulina provoca a 

degeneração e a morte destas células em meio de cultura. Na presença de uma 

relativa deficiência de insulina no fígado, o fígado atrofia. Porém, injeções de insulina 
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têm mostrado a reversão ou prevenção da atrofia hepática sob estas condições 

(ANKOMA-SEY, 1999; JESUS; WAITZBERG; CAMPOS, 2000). 

A insulina, glucagon e EGF são prováveis reguladores da regeneração 

hepática em animais. Evidências substanciais sugerem que pelo menos 6 

substâncias estão envolvidas no controle da regeneração hepática nos animais. 

Estas evidências surgiram das investigações dos modelos de regeneração hepática 

usando animais sadios, frequentemente com confirmação no sistema de cultura de 

hepatócitos. Insulina, glucagon e EGF têm recebido a maioria dos estudos nesta 

consideração. Estudos demonstraram que o sangue venoso portal é necessário para 

a manutenção do tamanho do fígado e para uma regeneração normal em resposta à 

ressecção hepática. Os fatores humorais no sangue portal, possivelmente a insulina 

e o glucagon, podem ser importantes na regulação da regeneração hepática, mas tal 

estudo não exclui a possibilidade de outras substâncias poderem estar envolvidas 

neste processo. O glucagon, como a insulina, tem efeito isolado discreto, mas, 

aumenta a resposta quando é associado ao EGF (MCGOWAN; STRAIN; BUCHER, 

1981; BAKER, 1985). 

A síntese hepatocelular de ADN, após a hepatectomia parcial pode ser inibida 

pela infusão de anticorpos anti-insulina, enquanto a infusão de insulina, glucagon e 

EGF induzem aumento na síntese hepática de ADN em animais “sadios”. A 

evisceração e a pancreatectomia resultam em severa redução da síntese de ADN 

após a hepatectomia parcial, e a administração de insulina e glucagon revertem 

completamente este efeito. O trofismo hepático está reduzido em animais com 

diabetes induzidos pela aloxana (substância química que provoca lesões 

irreversíveis nas células beta pancreáticas, as quais deixam de produzir a insulina, 

tornando o organismo diabético (ELLIOTT; EWCHAND; ALTMANN, 1997). A 

concentração de insulina na veia porta diminui rapidamente após a hepatectomia 

parcial, enquanto os níveis de glucagon aumentam (BUCHER; SWAFFIELD, 1964; 

BUCHER; PATER; COHEN, 1978; STARZL et al., 1978; CASTRO E SILVA et al., 

1987; RAMALHO, 1998). 

O glucagon é um hormônio peptídico com efeitos opostos aos da insulina. 

Entre suas ações, ele eleva os níveis de glicemia, promove a gliconeogênese e 

glicogenólise hepática, por ativação da adenil-ciclase na membrana dos hepatócitos, 

desencadeando reações que terminam por ativar a fosforilase, que degrada o 

glicogênio em glicose a qual, após desfosforilação, é liberada para a circulação 
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(GUYTON; HALL, 2002). Esse efeito é tão intenso que, sua infusão contínua pode 

causar hiperglicemia mesmo quando esgotado todo o glicogênio hepático. O 

glucagon aumenta a extração de aminoácidos do sangue pelos hepatócitos 

aumentando a quantidade de substrato para a conversão em glicose (GUYTON; 

HALL, 2002). 

Estudos dos fatores hormonais envolvidos na regeneração do fígado mostram 

que a elevação da síntese de DNA é menor com o EGF isoladamente e pode ser 

aumentada pela adição de glucagon ou insulina. A ação do EGF também pode ser 

avaliada pela incorporação de timidina em hepatócitos. Esses dois hormônios, 

embora potentes promotores falham na iniciação da proliferação dos hepatócitos nos 

animais com fígado sadio, o que sugere a necessidade de adicionar outros fatores, 

provavelmente derivados de órgãos esplâncnicos não-portal (BUCHER; PATER; 

COHEN, 1977). 

A insulina, glucagon e EGF são prováveis reguladores da regeneração 

hepática em animais. Evidências substanciais sugerem que pelo menos 6 

substâncias estão envolvidas no controle da regeneração hepática nos animais. 

Estas evidências surgiram das investigações dos modelos de regeneração hepática 

usando animais sadios, frequentemente com confirmação no sistema de cultura de 

hepatócitos. Insulina, glucagon e EGF têm recebido a maioria dos estudos nesta 

consideração. Estudos demonstraram que o sangue venoso portal é necessário para 

a manutenção do tamanho do fígado e para uma regeneração normal em resposta à 

ressecção hepática. Os fatores humorais no sangue portal, possivelmente a insulina 

e o glucagon, podem ser importantes na regulação da regeneração hepática, mas tal 

estudo não exclui a possibilidade de outras substâncias poderem estar envolvidas 

neste processo. O glucagon, como a insulina, tem efeito isolado discreto, mas, além 

disso, aumenta a resposta quando é associado ao EGF (MCGOWAN; STRAIN; 

BUCHER, 1981; BAKER, 1985). 

A síntese hepatocelular de DNA, após a hepatectomia parcial pode ser inibida 

pela infusão de anticorpos antiinsulina, enquanto a infusão de insulina, glucagon e 

EGF induzem aumento na síntese hepática de ADN em animais “sadios”. A 

evisceração e a pancreatectomia resultam em severa redução da síntese de DNA 

após a hepatectomia parcial, e a administração de insulina e glucagon revertem 

completamente este efeito. O trofismo hepático está reduzido em animais com 

diabetes induzidos pela aloxana (substância química que provoca lesões 
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irreversíveis nas células betas pancreáticas, as quais deixam de produzir a insulina, 

tornando o organismo diabético (ELLIOTT; EWCHAND; ALTMANN, 1997). A 

concentração de insulina na veia porta diminui rapidamente após a hepatectomia 

parcial, enquanto os níveis de glucagon aumentam (BUCHER; SWAFFIELD, 1964; 

BUCHER; PATER; COHEN, 1978; STARZL et al., 1978; CASTRO E SILVA et al., 

1987; RAMALHO et al., 1998). 

Não obstante as fortes evidências de que a insulina e o glucagon exerçam 

papel permissivo para a síntese hepatocelular de ADN e para o processo 

regenerativo hepático, não há evidências de que estas substâncias apresentem 

qualquer efeito mitogênico sobre o fígado (MICHALOPOULOS, 1990; RAMALHO et 

al., 1998).  
 
 

3.3.1.2.5 Estrógenos e Progesterona 

 
 
Evidências substanciais admitem a influência dos estrógenos na regeneração 

hepática (NI; YAGER, 1994). Após a hepatectomia parcial, seus níveis séricos 

encontram-se elevados, atingindo um pico de 24 a 48 horas. Os receptores 

estrogênicos encontram-se aumentados após a hepatectomia parcial, assim como o 

tempo de retenção nuclear dos mesmos. Ao contrário, os níveis de testosterona 

estão reduzidos após a hepatectomia parcial, assim como os receptores nucleares 

para andrógenos. O tamoxifen – modulador seletivo do receptor de estrógeno oral 

que é utilizado no tratamento do câncer de mama – bloqueia a síntese hepática de 

ADN se precocemente disponível após a hepatectomia parcial (FRANCAVILLA et al., 

1986; FRANCAVILLA et al., 1989a,b; RAMALHO et al.,1998).  

Os estrógenos induzem o incremento na mitogênese quando adicionados a 

cultura de hepatócitos contendo EGF ou soro. Em animais sadios, o etinilestradiol 

(estrogênio mais freqüente dos contraceptivos orais combinados desde a primeira 

geração das pílulas) atua como promotor de carcinogênese hepática 

(FRANCAVILLA et al., 1989b; SHI; YAGER, 1989; RAMALHO et al., 1998). 

Em homens, os níveis séricos de estradiol elevam-se rapidamente, com um 

pico 48 horas após a ressecção hepática, enquanto os níveis de testosterona 

diminuem. Em mulheres, no entanto, nenhuma alteração significativa foi observada 
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nos níveis de estradiol e testosterona após a ressecção hepática (SVANAS et al., 

1989; FRANCAVILLA et al., 1990; RAMALHO et al., 1998).  

Hipogonadismo e feminilização são comumente encontrados em pacientes 

cirróticos devido ao aumento da atividade estrogênica. Tais alterações são 

decorrentes, em parte, da queda na metabolização de esteróides pelo fígado. Os 

hormônios esteróides são conjugados no fígado a fim de se tornarem mais polares 

(hidrossolúveis), para que sejam excretados pela urina ou pela bile. Entretanto, 

outros fatores elevam os níveis de estrógenos séricos nos cirróticos, como a 

diminuição da produção hepática de globulinas carreadoras de hormônios sexuais 

(TOTH; THOMAS, 1992). Assim, o fígado normal, além de metabolizar e, por vezes, 

excretar os hormônios esteróides, ele ainda é responsável pela regulação do 

transporte e biodisponibilização aos tecidos desses hormônios. Colesterol (C) e 

triglicerídeos não circulam sozinhos no sangue, são transportados por lipoproteínas 

carreadoras, divididas em quatro classes: quilomícrons e lipoproteínas de densidade 

muito baixa (VLDL), de densidade baixa (LDL) e de alta densidade HDL (ETTINGER; 

FELDMAN, 1997). O estrógeno age no metabolismo lipídico aumentando o 

catabolismo e a depuração do LDL nos hepatócitos por aumento do número de 

receptores e redução dos receptores de HDL nos hepatócitos, diminuindo seu 

catabolismo. Essa ação possibilita uma circulação maior do HDL, considerado 

colesterol “bom”, que tem função de retirar colesterol dos vasos e tecidos (FARISH 

et al., 1993; VAN BERESTEIJN et al., 1993; KAMALI et al., 2000). O fígado 

desempenha relevante função no metabolismo dos hormônios tireoidianos, os quais, 

por sua vez, são também fundamentais para o funcionamento desse órgão e o 

metabolismo das bilirrubinas (HUANG; LIAW, 1995). O hormônio tireoidiano (HT) 

tem influência na função hepática. Os hepatócitos são células altamente responsivas 

ao HT e têm a maioria dos seus receptores para TSH localizados intranuclear 

(OPPENHEIMER; SCHWARTZ; SURKS, 1974). O HT modula a atividade de várias 

organelas dentro dos hepatócitos, destacando-se a sua ação nas mitocôndrias, onde 

age aumentando o consumo de oxigênio e a fosforilação oxidativa (HORST; 

ROKOS; SEITZ, 1989; LIVERIN; IOSSA; BARLETTA, 1992).  

Na maioria dos pacientes com hipertireoidismo, a ocorrência de disfunção 

hepática se dá em virtude dos efeitos metabólicos do excesso de HT e da hipóxia 

tecidual, que ocorre como resultado do aumento de consumo de oxigênio 
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esplâncnico e do aumento da demanda de oxigênio hepático (BAYRAKTAR; VAN 

THIEL, 1997). 

 
 

3.3.1.2.6 Agentes Imunossupressores 

 
 
Trabalhos evidenciaram que a ciclosporina e a FK506, dois potentes 

imunossupressores, são capazes de estimular a proliferação hepatocelular em ratos 

submetidos à hepatectomia parcial. Resultados semelhantes foram obtidos em cães. 

Ao contrário dos experimentos “in vivo” a adição de ciclosporina e FK506 à cultura 

de hepatócitos não resultou em qualquer efeito sobre a replicação celular 

(FRANCAVILLA et al., 1991a,b; RAMALHO et al., 1998). Atualmente, a Ciclosporina-

A (CsA) e o Tacrolimus (FK506), são drogas amplamente utilizadas nos protocolos 

terapêuticos imunossupressores (GARCIA et al., 2004; TAYLOR; WATSON; 

BRADLEY,  2005; ZHAO; DUNCAN, 2005). Paralelamente, também são utilizadas 

no tratamento de doenças auto-imunes, como artrite reumatóide, psoríase e líquen 

plano (KOVARIK et al., 2003; SANCHEZ; SHERIDAN; ROGERS, 2004) assim como 

no tratamento dos retinoblastomas (ECKSTEIN et al., 2005). 

Ambas as drogas atuam na via de sinalização de cálcio, inibindo a 

calcineurina e o fator nuclear de células T ativadas (NFATc), primeiro sinal para 

ativação dos linfócitos T helper e linfócito T citotóxico (FOXWELL; WOERLY; 

RYFFEL, 1990; PLOSKER; FOSTER, 2000), bem como a síntese de interleucina-2 

(IL-2), receptor de IL-2, interferon gama (INF-γ) e fator de necrose tumoral- α (TNF-

α) (BADER; LEIEUNE; MESSNER, 1998; OETTINGER-BARAK et al., 2001). 

O efeito destas substâncias é mediado por sua interação a uma nova família 

de proteínas citosólicas denominadas imunofilinas, as quais são específicas para 

cada agente imunossupressor (FRANCAVILLA et al., 1993; RAMALHO et al., 1998). 

O papel dos imunossupressores na regeneração hepática vem sendo 

confirmado por outra série de experimentos utilizando rapamicina (agente 

imunossupressor com atividade comprovada na inibição dos sinais intracelulares 

originados pelo acoplamento de IL-2 com seu receptor de membrana). Mais do que a 

inibição da ativação de linfócitos–T, estudos recentes elevam a rapamicina à 

categoria de um potencial agente antitumoral. Estruturalmente similar e possuindo a 

mesma proteína citosólica de ligação que a FK506, a rapamicina tem efeito negativo 
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sobre a proliferação hepática. Inibe a replicação dos hepatócitos em meios de 

cultura, a síntese de ADN e a proliferação hepatocelular, após a hepatectomia 

parcial, e ainda a síntese de ADN no intestino delgado remanescente após 

nefrectomia unilateral; (FRANCAVILLA et al., 1991b; RAMALHO et al., 1998).    

Estes resultados indicam que as imunofilinas podem influenciar a 

regeneração hepática tanto de forma estimulatória quanto inibitória. Indicam ainda 

uma possível existência de substâncias endógenas análogas à ciclosporina, FK506 

e rapamicina, as quais podem constituir um elo de ligação entre o sistema imune e o 

sistema de controle do crescimento celular (FRANCAVILLA et al., 1993; RAMALHO 

et al., 1998). 

 
 

3.3.1.2.7 Prostaglandinas 
 
 
Lipídeos são substâncias hidrofóbicas. Os principais lipídeos são: 

triacilglicerídeos e ácidos graxos, fosfolipídeos, esteróides, prostaglandinas e ceras. 

São encontrados em todos os tecidos, mas principalmente nas membranas celulares 

e nas células de gordura. Prostagladinas são lipídios que não desempenham 

funções estruturais, mas são importantes componentes em vários processos 

metabólicos e de comunicação intercelular. A substância chave na biossíntese das 

prostaglandinas é o ácido araquidônico, que é formado através da remoção 

enzimática de hidrogênios do ácido linoléico O ácido araquidônico é convertido a 

prostaglandina pela ação da enzima ciclooxigenase, que adiciona oxigênios e 

promove sua ciclização. No organismo, o ácido araquidônico é estocado sob a forma 

de fosfolipídios, em membranas. Sob certos estímulos, o ácido é liberado do lipídio 

de estocagem (através da ação da enzima fosfolipase A2) e rapidamente convertido 

a prostaglandinas, que iniciam o processo inflamatório (LEHNINGER; NELSON; 

COX, 2002). 

A cortisona tem ação antiinflamatória por bloquear a ação da fosfolipase A2. 

Este é o mecanismo de ação da maior parte dos antiinflamatórios esteróides. 

Existem outras rotas onde o ácido araquidônico é transformado em prostaglandinas, 

algumas envolvem a formação de um intermediário, o ácido 5-hidroperoxy-6,8,1-

eicosatetranóico (5-HPETE) que é formado pela ação da 5-lipoxigenase. Anti-

inflamatórios não esteróides, como a aspirina®, impedem a formação das 
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prostaglandinas bloqueando a 5-lipoxigenase, evitando assim o processo 

inflamatório.  

A adição de ácido araquidônico ou prostaglandinas à cultura de hepatócitos 

induz aumento na síntese de ADN. Semelhantemente, o tratamento de animais 

cirróticos com prostaglandina E2 aumenta a síntese hepática de ADN 24 horas após 

a hepatectomia parcial. Foi demonstrado que células de Kupffer de fígados em 

regeneração possuem elevada capacidade de secreção de prostaglandina E2. O 

aumento na secreção de prostaglandina E2 por células de Kupffer ocorre 

precocemente e persiste por até 48 horas após a hepatectomia parcial (ADDREIS; 

WHITFIELD; ARMATO, 1981; CALLERY; MANGINO; FLYE, 1990; URAKAWA et al., 

1990; RAMALHO et al., 1998). 

Observou-se, ainda, a inibição da síntese de ADN por drogas bloqueadoras 

da síntese de prostaglandinas, por exemplo, a indometacina (agente antiinflamatório 

não esteróide (NSAID) que inibe a enzima ciclooxigenase necessária para a 

formação de prostaglandinas) sugerindo importante participação das prostaglandinas 

no processo regenerativo hepático. Entretanto, o mecanismo pelo qual as 

prostaglandinas influenciam a regeneração hepática ainda não está claro (KWON et 

al., 1990; RAMALHO et al., 1998; MICHALOPOULOS, 2007). 

 
 

3.3.1.3 Agentes Inibidores do Crescimento 

 
 
Estas substâncias foram definidas em culturas primárias de hepatócitos, 

baseado em suas capacidades em inibir a mitogênese induzida pelo EGF. 

 
 

3.3.1.3.1 Fator Transformador do Crescimento – beta (TGF-β – Transforming 

Growth Factor-β)  

 
 
Provavelmente é o mais potente inibidor da proliferação dos hepatócitos e, 

durante a regeneração, sua expressão é forte nas células não parenquimatosas 

(FAUSTO et al., 1986; SHERLOCK; DOOLEY, 1997). Trata-se de uma família de 

proteínas que se distingue pela habilidade de inibir reversivelmente um grande 

número de diferentes tipos celulares, particularmente células derivadas da 
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ectoderme como queratinócitos e leucócitos, com fraca ação mitogênica sobre 

células derivadas do mesoderma, como os fibroblastos. Também é sintetizado por 

diferentes tipos celulares, incluindo plaquetas, macrófagos, linfócitos, fibroblastos, 

osteócitos e queratinócitos e no fígado, pelas células de Ito (MICHALOPOULOS; 

DEFRANCES, 1997; MICHALOPOULOS, 2007). 

Foram identificadas três frações: TGF-β 1, 2 e 3. Suas ações são similares, 

mas não idênticas. As mais importantes, no que se refere ao reparo de tecidos, são 

a quimiotaxia de células inflamatórias e a síntese de matriz extracelular, sugerindo 

um importante papel regulador na cicatrização de tecidos (MICHALOPOULOS; 

DEFRANCES, 1997; MICHALOPOULOS, 2007). 

O TGF- β1, assim como o TGF-α, é capaz de estimular reversivelmente o 

crescimento de fibroblastos normais em cultura (MICHALOPOULOS; DEFRANCES, 

1997), parecendo prevenir a progressão da fibrose e facilitar a proliferação dos 

hepatócitos durante a regeneração (NAKAMURA et al., 2000).  

Está associado a uma série de funções in vivo, incluindo a de induzir a 

proliferação de células mesenquimais e de participar do processo de cicatrização de 

feridas. Em células epiteliais, incluindo hepatócitos, o TGF-β é, ao contrário, um 

potente inibidor do crescimento. Em cultura de hepatócitos, inibe a mitogênese 

induzida pelo EGF, pelo TGFα e pelo HGF. Existem fortes evidências de que seja 

inibidor da síntese de ADN na regeneração hepática in vivo. A injeção de TGF-β, 

antes e após a hepatectomia parcial, inibe o pico de síntese de ADN que ocorre 24 

horas após a cirurgia. Se utilizado em doses elevadas, a síntese de ADN é 

completamente inibida. O mecanismo pelo qual exerce seu efeito inibitório é ainda 

desconhecido (GOUSTIN et al., 1986; ROBERTS et al., 1988; SPORN; ROBERTS,  

1988; FAUSTO, 1991; RAMALHO et al., 1998). O TGF-� inibe, enquanto o EGF 

estimula a captura de aminoácidos em culturas de hepatócitos (SHERLOCK; 

DOOLEY, 1997).  

O RNAm do TGF-β é encontrado nas células de Ito e em células endoteliais, 

mas não em hepatócitos de fígados em regeneração ou de fígados normais. Isto 

sugere que o TGF-β funcione como um efetor de um circuito inibitório parácrino. 

Este circuito estaria ativado durante regeneração hepática, talvez para prevenir uma 

proliferação incontrolada dos hepatócitos (BRAUN et al., 1988; MEAD; FAUSTO, 

1989; RAMALHO et al., 1998).    
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3.3.1.3.2 Interleucina 1β 

 
 

As funções biológicas da IL-1 β são muito similares às do TNFα.  É capaz de 

inibir a proliferação de hepatócitos. O grau de inibição da síntese de ADN não é 

completa como no caso do TGF-β, permanecendo um nível residual de cerca de 

20% de síntese (NAKAMURA; ARAKAKI; ICHIHARA, 1988; RAMALHO et al., 1998). 

Menor capacidade inibitória foi também observada com IL-6. Esta molécula é 

conhecida por sua intensa atividade no fígado, redirecionando a síntese protéica em 

direção a síntese de proteínas da fase aguda. Seu efeito na síntese de ADN reflete 

um reprogramamento “orquestrado” na expressão gênica, no qual a síntese de 

proteínas da fase aguda passa a preceder os processos de síntese que conduzem à 

replicação do hepatócito (NAKAMURA; ARAKAKI; ICHIHARA, 1988; RAMALHO et 

al., 1998). 

 
 

3.3.1.3.3 Fatores de Crescimento Parcialmente Caracterizados 
 
 
Nesse grupo estão incluídas substâncias isoladas de plaquetas de animais 

parcialmente hepatectomizados e de animais “sadios”, de fígados em regeneração e 

de fígados de ratos recém-nascidos, e do soro e do plasma de pacientes com 

necrose hepática fulminante. Com exceção de um fator inibitório extraído de 

plaquetas, todas estas preparações estimulam a replicação de ADN em hepatócitos 

in vivo, e in vitro após indução por EGF. Entretanto, elevadas quantidades dos 

mesmos componentes geralmente inibem a síntese de ADN (FAUSTO, 1990; 

RAMALHO et al., 1998). 

Parece certo que plaquetas contêm fatores que estimulam e que inibem a 

síntese de ADN em hepatócitos em cultura. Visto que, in vivo, hepatócitos não 

entram em contato direto com plaquetas, não se conhece como estes fatores se 

interagem com os hepatócitos (FAUSTO, 1990; RAMALHO et al., 1998). 

 
 
3.4  TRATAMENTO DO FÍGADO 
 
 

A glicose é usada como fonte principal de energia no fígado doente, mas sua 

contribuição à regeneração compensatória do fígado ainda não está esclarecida. É 
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um substrato energético predominante na regeneração do fígado após a 

hepatectomia e que o deslocamento para utilização da gordura somente ocorre 

quando a glicose não está disponível em quantidade suficiente. Se a reparação do 

tecido hepático pode ser estimulada por alguns mecanismos compatíveis 

terapeuticamente, então eles podem possivelmente prevenir a morte da grande 

massa hepática doente. No complemento para a manipulação nutricional, deve ser 

possível explorar os mecanismos moleculares que regulam a divisão organizada das 

células (reparação do tecido) para aumentar a taxa de sobrevivência dos pacientes 

que sofrem com doenças hepáticas. Estas decisões têm um impacto significante na 

reparação dos tecidos de uma variedade de outros órgãos e tecidos, particularmente 

nas condições da diabete (CHANDA; MEHENDALE, 1996) 

O aumento na quantidade de insulina usada em ratos tratados com solução 

hepatotrófica comparados com experimentos de Parra et al. (1992) – 12,5 U versus 

5 U/ 100mL de solução – mostrou uma indução a resposta hiperplásica hepática 

similar à resposta obtida por Parra et al. (1994).      

Em experimentos realizados com moléculas da MEC como na resposta da 

fibronectina à regeneração do fígado após a hepatectomia parcial mostraram que a 

fibronectina plasmática é útil para marcar a detecção da regeneração do fígado. Os 

níveis de fibronectina plasmáticas são bem correlacionadas com a porcentagem de 

mudança do peso do fígado, durante a regeneração em ratos cirróticos ou não 

cirróticos (KWON et al., 1990). 

Tem sido demonstrado que a massa hepática tem relação de 2,5% a 3% de 

proporcionalidade com o peso do corpo (FURTADO, 1964; BUCHER; PATER; 

COHEN, 1977; VAN THIEL et al., 1987; PARRA, 1988; PARRA et al., 1994).  

A relação fígado/peso do corpo tende a se manter estável através de um 

processo de multiplicação celular conhecida como regeneração que é ativada 

quando o órgão perde parte de sua massa devido a razões cirúrgicas (hepatectomia) 

ou patológicas (necrose). Porém, os mecanismos de controle deste processo ainda 

não foram completamente elucidados. Eles envolvem modificações na expressão de 

vários genes e o aparecimento de RNAm e suas respectivas moléculas de proteínas 

que representam vários outros fatores tendo uma outra ação estimulatória tais como 

fator de crescimento do hepatócito (HGF) e fator transformador  do crescimento-α 

(TGF-α) ou uma ação inibitória neste processo tais como fator transformador do 
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crescimento-β (-TGF β) (MICHALOPOULOS, 1992; RAMALHO et al., 1993; PARRA  

et al., 1995). 

Em termos práticos há um consenso da aceitação geral da existência de um 

equilíbrio, entre o tamanho do fígado e o fornecimento de fatores hepatotróficos 

esplâncnico, estudos têm relatado que este equilíbrio pode ser quebrado pela 

suplementação exógena com alguns fatores hepatotróficos conhecidos, destacando 

um aumento do tamanho do fígado (não hepatectomizado) além do tamanho 

biologicamente pré-determinado (PARRA et al., 1992, 1994, 1995).  

O desenvolvimento do fígado (não-hepatectomizado) sadio por estimulação 

de fatores exógenos tem sido demonstrado nos estudos anteriores e tem sido 

atribuído um mecanismo regenerativo envolvendo um aumento do número de 

hepatócitos. A maior dificuldade do estudo do aumento do tamanho do fígado nos 

experimentos no qual o tamanho estimado é comparado à massa observada é 

determinar o tamanho estimado nos animais vivos. Isso é feito indiretamente pela 

relação peso do fígado/peso do corpo no grupo controle de animais. Este 

procedimento também estipula o cálculo do crescimento do fígado para o peso final 

do corpo, um fato que elimina a possível influência no tratamento com glicose, 

aminoácidos e hormônios nas variações do apetite do animal, consumo de alimento 

e taxa de crescimento do corpo (PARRA et al., 1994, 1995).  

Em fígados “sadios”, a síntese de ADN, embora infrequente, também tende a 

se limitar às imediações do espaço porta. Essa região denominada compartimento 

proliferativo, representa a porção do ácino hepático responsável pela geração de 

novas células. Após sua origem, os novos hepatócitos se movem em direção à veia 

centrolobular, de forma que as células jovens tendem a se localizar no terço interno; 

e as mais velhas, no terço externo do ácino hepático. Cada ponto dessa trajetória 

representa uma nova fase na vida do hepatócito, sendo que, em cada fase, o 

hepatócito encontra-se engajado numa atividade metabólica diferente (ex: 

glicogênese das células jovens e glicólise das células “idosas”). Embora a região 

mitogênica do fígado pareça se limitar às mediações do espaço porta, quando a 

lesão hepática é seletiva para uma determinada zona de ácino hepático, a 

proliferação celular torna-se mais intensa nessa região. O bromobenzeno, por 

exemplo, determina injúria seletiva aos hepatócitos da zona 3, observando-se, em 

resposta, uma maior atividade regenerativa das células circunjacentes à veia 
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centrolobular (NOSTRANT et al., 1978; GUMUCIO; MILLER, 1981; ZAJICEK; 

OREN; WEINREB, 1985; ARBER; ZAJICEK; ARIEL 1988; RAMALHO et al., 1998). 

A regeneração do fígado é dependente principalmente de fontes de células 

tronco/ progenitotas endógenas incluindo hepatócitos, células progenitoras 

hepáticas, e células ovais (BAGHERI; BECKLEY; FARISH, 2001; FAUSTO; CAMPBEL, 

2003; ALISON et al., 2004) e a presença de células mesenquimais no fígado é 

assunto ainda bastante controverso (SPAGNOLI et al., 1998; STRICK-MARCHAND 

et al., 2004). As células mesenquimais parecem surgir apenas em situações muito 

específicas, como nos casos em que hepatócitos são maciçamente destruídos e/ou 

estão impedidos de se replicar, por exemplo, em algumas formas de hepatite 

fulminante em humanos, ou após necrose hepática maciça induzida 

experimentalmente pelo tetracloreto de carbono (MICHALOPOULOS, 2007).  

 Nestas situações, as células mesenquimais tornam-se funcionantes, sendo 

capazes de gerar hepatócitos ou participar na origem de hepatocarcinomas 

(GERBER et al., 1983; FAUSTO, 1990; MICHALOPOULOS, 1990; RAMALHO et al., 

1998, ALISON et al., 2000; MICHALOPOULOS, 2007). Células oriundas dos 

compartimentos biliares (ductos biliares e canal de Hering) transformam-se em 

células ovais e estas em hepatócitos quando a proliferação dos hepatócitos está 

inibida durante a regeneração. Hepatócitos periportais podem também converter-se 

em células biliares ou colangiócitos quando há lesão, mas sua capacidade de 

autorecuperação está inibida (MICHALOPOULOS, 2007) (Figura 10). 
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Fonte: (MICHALOPOULOS, 2007).  
 
Figura 10 -  Células oriundas do compartimento biliar (ductulos portais e canais de Hering) tranformam-se em 

células ovais e estas em hepatócitos quando a proliferação é inibida durante a regeneração. 
Hepatócitos periportais podem também se transformar em células biliares, mas a capacidade delas 
se autogenerar está inibida. Hepatócitos e colangiócitos são células tronco facultativas entre elas 
mesmas  

 

 

 

A associação de fatores usados como potentes mitógenos do hepatócito tais 

como fator de crescimento epidérmico (EGF) e fator de crescimento hepático (HGF), 

que tem comprovado ser capazes de induzir por si só crescimento do tamanho do 

fígado sadio nos animais, pode possivelmente, induzir uma melhor resposta, dentro 

de um menor período de tempo. Entretanto, com uma injeção diária da solução 

hepatotrófica o crescimento do fígado foi alcançado acompanhado por um aumento 

da taxa de mortalidade, com um comportamento bifásico, um pico durante os 

primeiros dias após o início das injeções e um segundo pico durante os últimos dias. 

Os dois picos foram atribuídos a diferentes causas, o primeiro relatado por uma 

possível toxicidade inicial da solução utilizada e o segundo pico foi minimizado pela 

redução do número de dias de injeções de 10 para 7, assim como para obter um 

número de animais sobreviventes dos quais os resultados pudessem ser analisados 
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estatisticamente sem prejudicar o aumento do tamanho do fígado (OPLETA et al., 

1987; FUJIWARA et al., 1993; PARRA et al., 1994; PARRA et al., 1995). 

A eficácia das formulações dos FH foi acompanhada pelo aumento da 

mortalidade dos animais (PARRA et al., 1992, 1994, 1995). Estudos em ratos 

hepatectomizados e com o uso de FH demonstraram que o aumento da massa 

hepática possibilita determinar mudanças na matriz extracelular, especialmente nos 

componentes do colágeno (PARRA, 1996).  

A matriz extracelular contém organização estrutural que mantém o hepatócito 

num estado diferenciado e modula a reparação do fígado (BISSEL et al., 1990; 

MARTINEZ-HERNANDEZ; AMENTA, 1993a,b; PARRA, 1996; KOSTRUBSKY et al., 

1998). 

Durante o processo de regeneração hepática, o parênquima hepático cresce 

com diferenças nas velocidades de reprodução de seus elementos histológicos, 

sendo os hepatócitos os que apresentam crescimento mais rápido e o componente 

fibrilar do colágeno da matriz extracelular o mais lento. Isto confere maior friabilidade 

do fígado recém-regenerado (PARRA, 1996). 

Em comparação dos níveis de fibras de colágeno hepático em um grupo de 

ratos sete dias após hepatectomia de 70%, com média de crescimento da massa 

residual de 71,5% ao outro grupo de sete dias após estimulação do crescimento de 

seus fígados sadios com média de crescimento de 121,05% pela administração 

intraperitoneal (portal) de FH foi capaz de induzir o crescimento hepático, a partir de 

fígados sadios estimulados pelos FH. A produção de colágeno foi semelhante a 

verificada após a hepatectomia de 70% (PARRA, 1996).     

Estudos mostraram que em animais, com fibrose induzida, tratados FH 

apresentaram redução da proporção volumétrica do colágeno da matriz extracelular 

do fígado. Os animais receberam 40mL/kg por via intraperitoneal durante dez dias 

consecutivos. A proporção volumétrica de colágeno no fígado com fibrose induzida 

reduziu cerca de 40% nos animais do grupo tratado com fatores hepatotróficos 

exógenos, enquanto o grupo controle tratado com solução fisiológica na mesma 

dosagem a densidade volumétrica do colágeno permaneceu constante (PEREIRA et 

al., 2003). 

Os FH têm um efeito maior quando administrado pela veia porta, imitando o 

caminho fisiológico, quando comparado à administração pela veia periférica (PARRA 

et al., 1992, 1995). 
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Foi demonstrado que a perspectiva da estimulação da regeneração do fígado 

pela administração de FH pela via portal tem grande aplicabilidade clínica nas 

situações de redução do tamanho do fígado após hepatectomia parcial ou necrose 

do hepatócito (hepatite e abcesso) e nas situações envolvendo o fígado sadio, tais 

como casos de transplante de doadores vivos, fornecendo ao receptor um maior 

segmento hepático implantável e ao doador uma maior massa residual do fígado 

Além disso, os pacientes com cirrose em que a estimulação regenerativa pela 

hepatectomia parcial tem sido mostrada para produzir uma melhora histológica e 

funcional podem beneficiar deste método sem a inconveniência da função reduzida 

trazida pela hepatectomia (COSTA; SMORLESI, 1951; ISLAMI; PACK; HUBBARD, 

1958; LEEVY et al., 1959; GALANTI; PUCHETTI, 1960; HANEY et al., 1972; SAAD, 

1972; PARRA et al., 1982, 1995). 

A regeneração dos hepatócitos depende dos hormônios tireoidianos que 

estimulam a expressão do gene de fatores de crescimento semelhante à insulina - 

IGF like nas células hepáticas (FORHEAD et al., 2000).Infusão pela veia periférica 

de hormônio tireóideo (T3) pode induzir pequenos, mas significantes aumentos na 

proliferação hepática em ratos sadios, um efeito que pode ser aumentado pela 

adição de glucagon, aminoácidos e heparina. Os hormônios tireóideos aumentam a 

proliferação dos hepatócitos nas culturas de células do fígado. Do mesmo modo, os 

aminoácidos aumentam a resposta da regeneração no fígado sadio e na proliferação 

dos hepatócitos em cultura (SHORT et al., 1972; BUCHER; PATER; COHEN, 1978; 

LEFFERT; KOCH, 1978; BAKER, 1985). Para o início e manutenção destas 

adaptações homeostásicas é necessário o envolvimento de mecanismos endócrinos 

e neuro-endócrinos, dos quais os hormônios da tireóide exercem importante papel 

como reguladores (BAUMAN; CURRIE, 1980; BAUMAN, 1992). A maioria deles é 

transportada sob a forma reversivelmente ligada às proteínas plasmáticas 

específicas sintetizadas pelo fígado. Aproximadamente 80% de T4 e 90% de T3 se 

fixam à A (TBG), e o restante liga-se principalmente à albumina (GOODMAN, 2000; 

GUYTON; HALL, 2002). Uma vez ligados às proteínas de fixação, os hormônios da 

tireóide apresentam distribuição regular nos tecidos-alvo, o que impede sua 

captação excessiva pelas primeiras células receptoras, logo após a secreção. 

Ligados, eles também são protegidos da degradação enzimática, mantendo um 

reservatório hormonal prontamente disponível, ao mesmo tempo em que são 

liberados de forma lenta para os tecidos, o que aumenta sua meia-vida (GOODMAN, 
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2000; PEREIRAS; HORTA, 2003). Há indícios de que os hormônios tireoidianos 

atuem também na membrana plasmática e mitocôndria. Eles estimulam a passagem 

de aminoácidos e íons através da membrana celular e incrementam o consumo de 

oxigênio mitocondrial com aumento na síntese de trifosfato de adenosina (ATP), o 

que dispersa energia na forma de calor tecidual para manter a temperatura corporal 

(DAVIS; DAVIS, 1996; DOUGLAS, 2002). Porém, o que está comprovado é que T3 

penetra no núcleo e se fixa aos receptores ligados à cromatina, estimulando a 

enzima RNA polimerase ADN-dependente para dar início ao processo de 

transcrição, aumentando a síntese de RNA mensageiro (mRNA) que migrará para o 

citosol onde ocorrerá a síntese de proteínas próprias segundo o código genético, 

caracterizando sua ação genômica (MCNABB, 1995; BARRA et al., 2004). Diferente 

dos hormônios produzidos pela maioria das glândulas endócrinas, que têm um papel 

funcional altamente localizado (BIANCO, 2002), a maior parte dos tecidos possui 

receptores para os hormônios tireoidianos (GOODMAN, 2000; DOUGLAS, 2002; 

GUYTON; HALL, 2002). Por isso, a tireóide passa a ativar uma série de processos 

bioquímicos, desencadeando diversas respostas em todo o organismo, quer 

diretamente através de seus hormônios (DRAHOTA et al., 1999; SMITTH et al.,  

2002), ou em combinação com os hormônios de outras glândulas endócrinas 

(VELÁSQUEZ, 1997). Em humanos e nos animais domésticos, os hormônios 

tireoidianos ativam fatores de crescimento específicos para o desenvolvimento de 

dendritos, axônios e sinapses nervosas; atuam na maturação do cérebro do feto e 

do neonato, bem como no funcionamento do sistema nervoso central e periférico 

durante a vida adulta (ESCOBAR, 2001; SMITTH et al., 2002). Ainda atuam na 

diminuição das concentrações séricas de colesterol pelo aumento do número de 

receptores para lipoproteínas de baixa densidade (LDL) no fígado (DRAHOTA et al., 

1999). A adição de T3 para a solução de fatores hepatotróficos mostrou uma 

tendência maior (50,68%) para a estimulação hiperplásica, um fato que foi esperado 

porque o hormônio tireóideo é conhecido como sendo um estimulador de síntese de 

ADN e da regeneração hepática, certamente causando um aumento na massa 

hepática em ratos não operados. Essa intensa simulação potencial do T3 foi também 

observado em grupo de ratos com dose dupla de T3 (2x - 14,125µg T3 em 100 mL 

de solução alcoólica), onde promoveu uma resposta maior em um período curto de 8 

dias (aumento do fígado de 50,74% para 85,91%). Assim, o hormônio tireóideo 

parece ser um importante fator que, quando acrescentado à solução básica (fatores 
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hepatotróficos), pode causar uma maior estimulação da regeneração comparada ao 

obtido nos estudos anteriores (HIGGINS, 1933; STERNHEIMER, 1939; 

CANZANELLI; RAPPORT; GUILD, 1949; LEFFERT; SHORT et al., 1977; PARRA et 

al., 1992; PARRA et al., 1994).  

 

Estudos demonstram que os hormônios tireoidianos podem aumentar a 

comunicação célula a célula, modulando a ação das chamadas junções 

comunicantes (junções GAP) no fígado de ratos (STOCK; SIES; STAHL, 1998). Tal 

efeito também é relatado em decorrência da ação de outros hormônios pertencentes 

à grande superfamília dos receptores intracelulares (EVANS, 1988), tais como o 

estrógeno (KLIEWER et al., 1992) e retinóides (YU, DAHL; WERNER, 1994). As 

junções comunicantes ou em fendas são grupos de canais intercelulares que 

permitem a troca de íons, de segundos mensageiros e de pequenos metabólitos 

entre as células de um tecido permitindo a coordenação da atividade celular, como a 

regulação do crescimento, a diferenciação e a sinalização do desenvolvimento. Os 

hormônios tireoidianos também podem influenciar a síntese de DNA e, portanto, a 

divisão celular durante a regeneração hepática em ratos, regulando a atividade de 

enzimas, como a timidinacinase (MALIEKA; SUDHA; PAULOSE, 1997). 

 

 Incertezas persistem sobre como estes fatores interagem para iniciar a 

síntese de ADN e a divisão celular. Pesquisadores sugerem que a ação dos fatores 

hepatotróficos ocorre em duas fases para produzir a regeneração do fígado. De 

acordo com essa hipótese, os fatores, ou os ativadores mitogênicos, incluem o EGF, 

nutrientes e talvez prostaglandina e estimuladores da substância hepática, uma vez 

que reguladores intracíclicos, ou fatores de progressão do ciclo celular incluem o 

fator de crescimento epidermal, insulina, glucagon, e possivelmente o cálcio. O fator 

de crescimento epidermal e os nutrientes são os maiores controladores da primeira 

fase da regeneração hepática, e a insulina e o glucagon são os maiores 

controladores da segunda fase. A interação células/hormônios não-parenquimais 

pode também estar envolvida, desde então pequenos números de células não-

parenquimais podem ser identificadas em culturas. Estudos futuros podem fornecer 

evidências sobre as fases da regeneração que estão envolvidas na regeneração 

hepática (LEFFERT et al., 1979; ARMATO; ANDREIS, 1983).  
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A partir dessas evidências foi estudado o comportamento biológico e funcional 

dos hepatócitos primários de ratos mantidos em cultura sob o estímulo da solução 

de fatores hepatotróficos em diversas condições experimentais. 
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4  MATERIAL E MÉTODOS 

 
 

O material e os métodos empregados nesta investigação são descritos neste 

capítulo. 

 
 
4.1  ANIMAIS 

 

 

Foram utilizados 30 ratos wistar (Rattus norvegicus) fêmeas, pesando em 

média 200g aproximadamente e com 120 dias de idade, provenientes do Biotério do 

Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, USP. 

Os animais permaneceram em caixas de policarbonato, sob condições controladas 

de temperatura (20±4°C) e umidade relativa do ar (45% - 75% ± 2-5%), com ciclo de 

12 horas de claro/escuro, e receberam água (filtrada, pH ± 7.0) e ração (Nuvilab®) ad 

libitum. A utilização dos animais segue as recomendações éticas do Colégio 

Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) e aprovado pela Comissão de 

Bioética da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São 

Paulo FMVZ/USP, processo no 1160/2007. 

 

 

4.2 COLHEITA E PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS 

 
 
Após a anestesia profunda dos animais com tiopental (Abbott®) (tiopental 

sódico) 40mg/kg de peso vivo, a cavidade abdominal foi exposta e a aorta abdominal 

canulada com catéter pediátrico 22G. Procedeu-se a ligadura da aorta abdominal 

cranial aos rins e caudal ao diafragma e o fígado foi perfundido in situ com solução 

tampão Hank’s Buffer Salt Solution (HBSS) livre de Ca2+ e Mg2+ (1mM/g) e acrescido 

de 10 ml de antibiótico penicilina-estreptomicina na concentração10mL/L (Sigma® 

Chemical USA) e heparina (Roche® 100U/mL), durante 10 minutos ou até o fígado 
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apresentar coloração pálida; seguida pela liberação da solução pela veia cava 

caudal. 

A seguir, o fígado foi perfundido in situ com solução tampão HBSS acrescido 

de cloreto de Ca2+ e cloreto de Mg2+ (1mM/g de tecido) e 100 U/mL de colagenase 

do tipo IV (0,025 a 0,05%) (Sigma® Chemical), durante 10 minutos ou até que o 

fígado apresentasse o parênquima friável, sem destruir a cápsula. Após a digestão 

enzimática o fígado foi retirado assepticamente da cavidade abdominal e transferido 

para um tubo de 50mL com Dulbecco's Modified Eagle Medium Nutrient Mixture F-12 

Ham (DMEM/F12) com 10% de soro fetal bovino (SFB), estéril e levado ao 

laboratório de cultura à 4oC. Os animais morreram por hipovolemia após exérese do 

fígado e as carcarças encaminhadas ao Biotério da FMVZ/USP para descarte. 
 

 

4.3 CULTIVO CELULAR 

 

 

4.3.1 Isolamento dos hepatócitos 
 
 

Após a digestão enzimática em condições estéreis em fluxo laminar, os 

hepatócitos foram liberados mecanicamente com cuidado, mantendo o material em 

meio DMEM/F12 acrescido de soro fetal bovino (SFB INVITROGEN®) 10% estéril. 

Após este período de dissociação, a suspensão foi filtrada em uma rede metálica 

(150) colocada sobre um béquer de 50mL e centrifugada a 50G, durante 5 minutos a 

4oC. O sobrenadante foi desprezado e as células foram lavadas em solução tampão 

Hank’s Buffer Salt Solution (HBSS) livre de Ca2+ e Mg2+. As células foram 

ressuspendidas em volume adequado de Dulbecco's Modified Eagle Medium 

Nutrient Mixture F-12 Ham (DMEM/F12) (Sigma® Chemical) com 10% de SFB, 

lavadas duas vezes a 50G, durante 5 minutos e 4oC. O botão celular foi 

ressuspendido em volume adequado de meio de cultura e analisada a viabilidade e 

concentração celular pelo método de exclusão por Azul de Trypan. Foi obtido em 

média 2,5 x 108 células/mL com viabilidade de 90-95%. A suspensão celular foi 

purificada por centrifugação e gradiente de separação, utilizando 45% Percoll® 
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(Amersham Pharmacia Biotech AB), 5% Tampão HBSS 10x, 45% DMEM/F12, 5% 

soro fetal bovino, por 25 minutos, a 50G e 4OC. Após a retirada do anel de 

hepatócitos (Figura 11) foram realizadas duas lavagens em meio DMEM/F12. Foram 

avaliadas três diferentes concentrações celulares: 1x105, 2,5x105 e 5x105 células/mL 

(Figura 2) e a 2,5x105 células/mL foi utilizada por apresentar maior viabilidade (≥ 

97%). 

Os hepatócitos foram colhidos, cerca de 2,5x105 células/mL foram contadas e 

plaqueadas em placas de 6 orifícios de 125cm2 com DMEM/F12 (Sigma® Chemical), 

acrescido de 10% de SFB, incubados a 37ºC, em estufa com 5% de CO2 por 5 dias. 

O meio de cultura foi trocado após 24 horas e em intervalos de três dias. 

 

 

4.3.2  Caracterização celular imunocitoquímica e citometria de fluxo para 
avaliação da citoqueratina 8, 18 e desmina 
 

 

As células epiteliais são caracterizadas pela presença de grupos específicos 

de filamentos intermediários denominados citoqueratinas (CKs), que constituem uma 

complexa família com no mínimo 20 diferentes tipos de polipeptídios expressos em 

vários tipos de epitélio, com sua localização intercelular variando de acordo com o 

estágio de desenvolvimento, tipo celular, diferenciação tecidual e alterações 

patológicas (CHU, WEISS, 2002). 

Alguns autores analisaram o desenvolvimento embrionário do fígado através 

da pesquisa imuno-histoquímica de citoqueratinas individuais. Estes autores 

demonstraram que as células epiteliais no fígado em desenvolvimento apresentam 

CK8 e CK 18 desde o início de seu desenvolvimento embrionário (DESMET, 1985, 

SHAH; GERBER, 1989, STOSIEK; KASPER; KARSTEN, 1990). 

A caracterização dos hepatócitos foi realizada pelo ensaio imunocitoquímico 

descrito a seguir: as culturas primárias de hepatócitos após 24, 48 e 72 horas foram 

fixadas e permeabilizadas. O meio de cultura foi retirado com cuidado, as células 

foram lavadas com solução tampão fosfato de sódio (PBS) por três vezes; fixadas 

com paraformaldeído 4%, pH 7.5, durante 10 minutos à 4oC; lavadas novamente 

com solução tampão por três vezes; permeabilizadas com acetona P.A., durante 10 

minutos em freezer à -20oC; lavadas com solução tampão por mais três vezes e 
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mantidas em geladeira à 4oC com PBS até o momento do experimento. Em seguida 

foi realizado o bloqueio da peroxidase endógena (80mL de álcool metílico e 20mL de 

peróxido de hidrogênio 30%) por imersão dessas placas  de dois orifícios 

(CultureSlides - BD®), durante 30 minutos ao abrigo da luz. Em seguida foram 

realizadas três lavagens com PBS (Na2HPO4 74,7mM; NaH2PO4.2H2O 24,9mM ou 

NaH2PO4.H2O- 15,9mM; NaCl 14,6mM e água destilada qsp 1000mL), por 5 minutos. 

Após o bloqueio, as lâminas foram incubadas com o anticorpo monoclonal 

mouse anti-citoqueratina 18 (clone C-04, Santa Cruz®) na concentração de 1:100 

diluídos em uma solução contendo 125µL de BSA (albumina sérica bovina fração V) 

com 250µL de azida sódica em 6mL de PBS. As placas foram incubadas em câmara 

úmida overnight à temperatura de 4ºC. 

Após a incubação, as placas foram lavadas com PBS e em seguida foram 

adicionados 400µL do Advance TM HRP Link (Kit AdvanceTM HRP DAKO®) 

incubados por 30 minutos e lavadas de 5 minutos com PBS. As placas foram 

novamente lavadas com PBS, para a adição de 400µL do Advance TM HRP Enzyme 

(Kit Advance TM HRP-DAKO®) por 30 minutos. A lavagem foi realizada com PBS e 

as lâminas desconectadas das placas para a revelação. Cerca de 2mL do 

cromógeno DAB (diaminobenzidina) (Sigma® Chemical) dissolvidos em 20 mL de 

água destilada, adicionados a 1,5µL de peróxido de hidrogênio 30%, colocados 

sobre as células recobrindo-as por completo, durante 30 segundos e lavados 

imediatamente em água destilada. As lâminas foram contra-coradas com 

hematoxilina durante 10 segundos e rapidamente lavadas com água corrente, 

seguidas pela bateria de desidratação iniciando com álcool 70º, álcool 95º, álcool 

100º I, álcool 100º II, álcool-xilol, xiloI I, xilol II. As lâminas foram secas com lenço de 

papel, preparadas com a resina Alklan® receberam a cobertura de lamínulas. As 

lâminas preparadas foram observadas em microscópio de captura de imagem Zeiss 

modelo BX50 – Câmera DP71 – OLYMPUS. O controle negativo foi processado da 

mesma maneira que as amostras, com exceção da incubação do anticorpo primário 

que não foi adicionado às células.   
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Figura 11 - (A) Gradiente de densidade Percoll; (B) 

Anel de hepatócitos (seta) 
 

 

 

As culturas primárias de hepatócitos após 24 e 72 horas foram 

permeabilizadas com solução tampão fosfato de sódio e 0,1% de Triton X100®. O 

meio de cultura foi retirado com cuidado e as células lavadas com solução tampão 

fosfato de sódio (PBS) por três vezes; fixadas com paraformaldeído 4%, pH 7,5, 

durante 10 minutos à 4oC.  

A determinação das proteínas do citoesqueleto, CK-8 e 18 e a proteína 

pertencente à família do filamento intermediário, desmina foi avaliada por citometria 

de fluxo, em alíquotas de 100µl (106células/mL) das culturas primárias de 

hepatócitos tratados com os fatores hepatotróficos nas concentrações 1X e 10X, nos 

períodos de 24 e 72 horas foram incubadas por 1 hora, à 4ºC com 1µg de anticorpo 

específico anti-CK-8, 18 e desmina (Santa Cruz® e Abcam®, USA) e após este 

período foram novamente incubadas por 1 hora com o anticorpo secundário 

marcado com isotiocianato de fluoresceína (FITC), Alexa-fluor 488 (Molecular 

Probes®). Após a ligação específica do anticorpo secundário as células foram 

centrifugadas à 800G e lavadas com PBS gelado. O sobrenadante foi desprezado e 

o botão celular ressuspendido em PBS contendo 0,1% de paraformaldeído e 

albumina sérica bovina. 

 A aquisição dos histogramas e dot plots dos marcadores do citoesqueleto e 

filamento intermediário em hepatócitos foram realizadas em citômetro de fluxo 

FACScalibur (Fluorescence Activated Cell Analyser – Becton & Dickinson, USA), 

seguida da análise pelo programa Cell Quest (BD), com aquisição de 10.000 
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eventos, tendo como parâmetros FSC (tamanho) e SSC 

(granulosidade/complexidade) em escala linear e FL1 em escalas logarítmicas, que 

detecta a fluorescência da ligação do complexo antígeno/anticorpo conjugado ao  

fluorocromo FITC. 

 

 

4.3.3 Procedimento experimental 
 

 

 Após 24 horas de cultura primária os hepatócitos isolados de cada animal 

receberam os seguintes tratamentos: 

 

A) Grupo Controle (S/FH) 

 

Os hepatócitos isolados dos animais normais foram incubados com meio de 

cultura DMEM/F12 (Sigma®) (Anexo A) e avaliados os parâmetros celulares, nos 

intervalos de 24, 48 e 72 horas. 

 

B) Grupo Fatores Hepatotróficos (FH) 

 

Os hepatócitos isolados dos animais normais foram incubados com solução 

de fatores hepatotróficos (Tabela 1), descrito por Parra et al. (1992, 1995, 1996) nas 

concentrações 1X, 5X e 10X e avaliados os parâmetros celulares, nos intervalos de 

24, 48 e 72 horas.  
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Tabela 1 – Composição da solução de fatores hepatotróficos (SFH) 

Glicose 370mg
Solução de aminoácidos 980mg
Piridoxina 590mg
Pantonato de cálcio 530mg
Tiamina 490mg
Fosfato de riboflavina 180mg
Cloridrato de potássio 530mg
Bicarbonato de sódio 1060mg
Nicotinamida 460mg
Fosfato de monopotássio 1030mg
Sulfato de magnésio 380mg
Vitamina C 270mg
Insulina 250mg
Glucagon 30mg
Ácido Fólico 260mg
Vitamina B12 840mg
Sulfato de Zinco 250mg
Água destilada (q.s.) 160mg

800mg
540mg
100mL

Fatores hepatotróficos Solução de aminoácidos

104g L-isoleucina
200mL L-leucina
2mg L-acetato de lisina
2mg L-metionina
30mg L-treonina
4mg L-triptofano
1,43g L-valina
1,50g L-arginina (base)
50mg L-histidina (base)
750mg L-alanina
500mg L-asparginina
500mg L-ácido aspartico
62,5UI L-ácido glutâmico

0,625mg L-cisteína

Água destilada (q.s.)

2,5mg L-ornitina
3,125mg L-prolina
31,25µg L-serina
500mL L-tirosina

L-glicina
L-fenilalanina

 
Fonte: (PARRA et al., 1992, 1995, 1996). 

 

Além dos fatores hepatotróficos acima mencionados, cada cultura recebeu 

0,25µg/1000µl da solução de L-triiodotironina (T3) (Triac®), 1mg/UI de Glucagon 

(Glucagen®) e 10µg/mL de insulina humana (NPH) (Novolin® N - Novo Nordisk).  

 

 

4.3.3.1  Metabolismo celular e parâmetros celulares 

 

 

O metabolismo hepático após o tratamento com a solução de FH foi avaliado 

pelas seguintes metodologias: 

 capacidade de metabolização hepática do corante verde de 

indocianina;  

 peroxidação lipídica por meio da quantificação espectofotométrica de 

substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) no sobrenadante 

da cultura de hepatócitos; 
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 quantificação de fibras de colágeno por espectrofotometria pelo método 

picrossírius e 

 análise das fases do ciclo celular pela citometria de fluxo. 

 

 

4.3.3.2 Capacidade de metabolização hepática do corante verde de indocianina 

(ICG-Cardiogreen®) 

 

 

O verde de indocianina (VIC) é um marcador utilizado para avaliar função 

hepática, não sofre reação de oxirredução no fígado e é excretado exclusivamente 

pela bile (JOO; LEE, 1998). O verde de indocianina é um corante aniônico orgânico, 

isto é, possui carga negativa, que forma complexos fluorescentes não covalentes 

com proteínas. O VIC é solúvel em água, a solução a 0,5% tem pH em torno de 6,0 

e é estável por cerca de 8 horas. As soluções foram preparadas no momento do uso. 

O VIC 25mg foi dissolvida em 5mL de água ultrapura e então acrescida de 20mL de 

DMEM/F12 com 10% de SFB. A concentração da solução final de VIC é 1mg/mL. As 

células cultivadas em meio DMEM/F12 acrescido de 10% SFB e que receberam 

diferentes concentrações dos FH (1X, 5X e 10X), foram analisadas em intervalos de 

24, 48 e 72 horas após a adição de 10µL/poço (placa de 96 orifícios) da solução de 

VIC (Figura 12). Foram incubadas à 37oC e a leitura realizada em espectrofotômetro 

no comprimento de onda de 805nm nos tempos 0, 15, 30, 45 e 60 minutos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 -  Avaliação do verde de indocianina (VIC); em (A) Controle meio de cultura e PBS e (B) 

Sobrenadante da cultura primária de hepatócitos com a adição dos FH na 
concentração de 1X, 5X e 10X 
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4.3.3.3 Método colorimétrico MTT  

 

 

O método baseia-se na medida da atividade da enzima succinato-

desidrogenase mitocondrial (componente do complexo II do ciclo de Krebs), a qual, 

se ativa, sendo capaz de metabolizar o reagente MTT (3-[(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-

2,5-diphenyltetrazolium bromide]), composto de coloração amarela, em cristais de 

formazan de cor violeta, portanto, ocorrendo somente em células vivas O teste do 

MTT se baseia no princípio da conversão do substrato amarelo pelas 

desidrogenases mitocondriais de células vivas em cristais de formazan, de cor 

violácea (HANSEN; NIELSEN; BERG, 1989). 

As células cultivadas em meio DMEM/F12 (Sigma® Chemical) acrescido de 

10% SFB receberam diferentes concentrações dos FH (1X, 5X e 10X), que foram 

analisadas em intervalos de 24, 48 e 72 horas pela mensuração da atividade de 

succinato desidrogenase mitocondrial. Após a separação dos hepatócitos por 

gradiente de densidade, as células foram coletadas e a concentração dessa 

suspensão foi ajustada para 1x104 células/poço, plaqueadas com 100µL em placas 

de 96 orifícios de fundo chato em triplicata. 

 Os hepatócitos foram mantidos em cultura em estufa a 37oC e 5% de CO2 

durante 24, 48 e 72 horas, após a adição dos FH. A cada período o sobrenadante foi 

retirado, armazenado em uma placa espelho, identificado e mantido em freezer a -

20ºC para posterior quantificação de fibras de colágeno (Figura 13) e de peroxidação 

lipídica. Três horas antes do término do tempo de exposição, o meio de cultura 

tratado, contendo os FH foi removido e adicionado a cada poço 25µl de MTT® 

(Sigma, St Louis, MO) na concentração de 5µg/poço no escuro, coberta com papel 

alumínio e incubadas por 4 horas, a 37ºC em estufa de CO2.  

Para a completa solubilização dos cristais de formazan formados foi acrescido, 

após o término do tempo de exposição, um volume de 100µl/poço de metanol P.A. 

gelado e realizada leitura em espectofotômetro em comprimento de onda de 540nm 

possibilitando quantificar viabilidade celular e se a solução induz ou não proliferação. 

Os experimentos foram realizados em n=120 poços e os resultados apresentados 

como porcentagem da viabilidade (média ± desvio padrão), em relação ao controle 

(Tabela 2). 
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Figura 13 -  Placa espelho com sobrenadante da cultura de hepatócitos para posterior 
avaliação da mensuração de colágeno e a formação de radicais livres pela 
peroxidação lipídica 

 

 

 

4.3.3.4 Quantificação de colágeno por espectrofotometria com Picrossírius-red 

 

 

 

O uso do picrossírius tem contribuído significativamente para a identificação e 

compreensão do colágeno e de suas funções. A especificidade do método é 

baseada na presença de aminoácidos básicos nas moléculas do colágeno que 

reagem fortemente com o corante ácido (Sírius-red). Essa reação aumenta a 

birrefringência normal do colágeno, composto por moléculas agregadas. A 

diferenciação dos tipos do colágeno também é possível, sendo o tipo I fortemente 

birrefringente, fibras espessas amarelas ou vermelhas; tipo III pouco refringentes, 

esverdeados e o tipo II ainda menos refringentes (VALAZQUEZ; MONTES; RUIZ-

ALBUSAC, 1990).  

Inicialmente foram preparadas soluções de colágeno tipo I bovino (Sigma®) 

em PBS. A solução mãe de colágeno foi preparada na concentração de 1mg/mL e 

realizada a curva padrão (1) nas seguintes concentrações: 300; 200; 100; 50; 25; 

24 horas 72 horas 48 horas 
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12,5 e 6µg/mL e a curva padrão (2) nas concentrações: 160; 100; 80; 60; 40; 20 e 

10µg/mL.  

Como controle do meio de cultura o procedimento também foi realizado com 

colágeno diluído em DMEM/F12 (10% de SFB) a mesma utilizada nas culturas 

primárias de hepatócitos. 

Após a adição de 50µL de cada uma das diluições de colágeno em placas de 

96 orifícios de fundo chato em quadruplicata as placas foram secas em estufa a 

37oC overnight. Após 24 horas as culturas foram fixadas com 200µL de solução 

saturada de BOUIN por 1 hora preparada no momento de sua utilização (Figuras 14 

e 15). O fixador foi removido cuidadosamente de cada poço e adicionado 300µL de 

água destilada e remoção dos precipitados. As placas foram secas à temperatura 

ambiente durante 2 horas e acrescentado 200µL do corante PICROSSÍRIUS-RED 

diluído em solução saturada de ácido pícrico por 1 hora, sob leve agitação, ao abrigo 

da luz (Figura 16). Removido o corante cuidadosamente em bomba de vácuo por 

sucção, lavados com 250µL de ácido clorídrico (HCL) a 0,01M para remoção do 

corante não aderido  

Após a adição de 150µL da solução da NaOH a 0,1M em cada poço sob 

agitação por 30 minutos. O corante aderido foi eluído. A leitura da placa foi realizada 

em espectrofotômetro com comprimento de onda de 550nm. Os valores médios 

foram plotados e construído um gráfico de dispersão com as concentrações 

conhecidas de colágeno com os valores do eixo X e as densidades óticas 

correspondentes a cada concentração com os valores do eixo Y e calculado a 

equação da reta e o coeficiente de correlação R2(y= 0,0046x + 0,1626 – R2= 0,971).  
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Figura 14 -  (A, B) Aspecto da fixação do sobrenadante 
secretado pela cultura primária de 
hepatócitos e (C) curva padrão após a 
incubação com a solução saturada de Bouin 
por 1 hora 
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Figura 15 - (A) Curva padrão de colágeno bovino tipo 

I (Sigma®) e (B, C, D) Amostras de 
sobrenadante de 24, 48 e 72 horas de 
cultura primária de hepatócitos pelo 
método colorimétrico de Picrossírius-red 
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  Figura 16 - (A) Análise colorimétrica do método de 

Picrossírius-red em cultura primária de 
hepatócitos após a adição dos FH, 24 horas, 
(B) 48 horas e (C) 72 horas 
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4.3.3.5 Medida da lipoperoxidação in vitro (LPO) 

 

 

Em 1899, Lorrain-Smith já discutia os efeitos tóxicos do oxigênio sobre 

componentes biológicos, tornando-se objeto de intensa investigação científica nos 

últimos anos (HALLIWELL, 2000). Estes efeitos são resultantes da oxidação de 

componentes celulares como tióis, cofatores enzimáticos, proteínas, nucleotídeos e 

lípidios, principalmente ácidos graxos poliinsaturados (AGPI), mediada por espécies 

reativas de oxigênio (ERO) e espécies reativas de nitrogênio (ERN), conhecidas 

genericamente como radicais livres (RL) (GILLER; SIGLER, 1995; ROMERO et al., 

1998). A reação destas espécies com os AGPI, presentes nas membranas celulares 

e nas lipoproteínas, inicia um processo em cadeia conhecido como peroxidação 

lipídica ou lipoperoxidação (LPO), que pode ser avaliado e utilizado como um 

indicador do estresse oxidativo celular (LIMA; ABDALLA, 2001). 

O método da peroxidação lipídica segue o que foi descrito por Esterbauer e 

Cheeseman (1990), que se baseia na determinação de malonaldeído (MDA) devido 

à sua reação com o ácido tiobarbitúrico (TBARS). Aldeídos sempre são produzidos 

em processos de peroxidação lipídica, sendo o malonaldeído o mais abundante. 

Cada molécula de MDA reage com duas moléculas de TBARS, gerando uma 

coloração que pode ser detectada em espectrofotômetro. 

Para a avaliação da peroxidação foi utilizada a técnica de Ohkawa, Ohishi e 

Yagi (1979), baseada na formação de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico 

(TBARS), predominantemente o malonaldeído (MDA), que ocorre após a 

lipoperoxidação das membranas celulares. Estes compostos produzem uma 

coloração característica (rosa), que foi medida espectrofotometricamente no 

comprimento de onda de 535nm. Avaliou-se a degradação oxidativa de ácidos 

graxos presentes em sobrenadante da cultura de hepatócitos na presença ou 

ausência dos fatores hepatotróficos (FH).  

 Alíquotas de 50µL do sobrenadante da cultura primária de cada amostra, 

conforme delineamento experimental tratada com 1X, 5X e 10X da SFH e grupos 

controles nos intervalos de 24, 48 e 72 horas; foram adicionados 250µL de ácido 

tricloroacético 20% (TCA) e em outra série adicionados 250µL de TCA 20% e ácido 

tiobarbitúrico (TBA) 0,86% na proporção v/v. As amostras foram mantidas por 10 

minutos em banho-maria, a 100oC. Após este período os tubos correspondentes de 
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TCA e TCA/TBA foram imediatamente imersos em banho-de-gelo por 10 minutos e 

centrifugados por 4 minutos a 70G.  

Foram retirados 50µL do sobrenadante de cada amostra e acondicionados em 

placa de 96 orifícios, conforme delineamento experimental. As leituras foram 

realizadas em espectrofotômetro com comprimento de onda de 535nm. O cálculo da 

medida da lipoperoxidação foi realizado subtraindo-se os valores do branco de cada 

série e a absorbância média da série de TCA foi obtida pela diferença da 

absorbância da TCA/TBA e dividindo-se pelo coeficiente molar do malonaldeído 

(MDA), conforme a expressão matemática: 

 

LPO = (média da absorbância TCA/TBA - branco) _ (média da absorbânciaTCA - branco) 
0,0312 (coeficiente de molar MDA) 

 

Os resultados foram expressos em nmoles de MDA/mL de sobrenadante 

(nmoles/mL) 

 
 

4.3.4 Análise das fases do ciclo celular das culturas primárias de hepatócitos 
após a adição dos FH estudados, por citometria de fluxo 

 
 

Em biologia, chama-se ciclo celular o conjunto de processos que se passam 

numa célula viva entre duas divisões celulares. O ciclo celular consiste na interfase e 

na fase mitótica, que inclui a mitose e a divisão celular (citocinese). 

 

 
4.3.4.1 Fases do ciclo celular – Interfase 

 

 

  A vida de uma célula começa no momento em que a divisão celular que a 

originou acaba e o momento em que ela se divide ou morre. A interfase corresponde 

ao período entre o final de uma divisão celular e o início da segunda. Trata-se de um 

período de intensa atividade na célula, sendo neste momento que ocorre a 
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duplicação do material genético. Geralmente a célula encontra-se nesta fase durante 

a maior parte da sua vida. A interfase divide-se em três fases: 

 Fase G1: fase de síntese de proteínas, enzimas e RNA; 

 Fase S: fase de auto-replicação das moléculas de DNA, a partir deste 

momento os cromossomos passam a possuir duas cromátides ligadas por um 

centrômero; 

 Fase G2: período de síntese de moléculas necessárias à divisão celular. 

 

 

4.3.4.2 Regulação do ciclo celular 

 

 

 O ciclo celular pode parar em determinados pontos e só avança se 

determinadas condições se verificarem, tais como a presença de uma quantidade 

adequada de nutrientes ou quando a célula atinge determinadas dimensões. A 

regulação do ciclo celular é realizada por ciclinas e por quinases ciclino-dependentes 

(Figura 17). Certas células, como os neurônios, param de se dividir quando o animal 

atinge o estado adulto, mantendo-se durante o resto da vida do indivíduo na fase 

G0. Existem três momentos em que os mecanismos de regulação atuam: 

Na fase G1: 

 No fim desta fase existem células que não iniciam um novo ciclo ou que não 

estão em condições de fazê-lo, essas células permanecem num estádio 

denominado G0. 

 As razões para a célula passar para o estádio G0 podem ser: 

 células que não se dividem mais, essas células permaneceram neste estádio 

até a sua morte, são exemplos os neurônios e as células das fibras 

musculares; 

 células que não obtiveram a quantidade de nutrientes necessária; 

 células que não atingiram o tamanho requerido. 
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Na fase G2: 

 Antes de iniciar-se a mitose existe outro momento de controle caso a 

replicação do DNA não tenha ocorrido corretamente o ciclo pode ser 

interrompido e a célula volta a iniciar a fase S. 

Na metáfase: 

No final da metáfase evidenciam-se mais um mecanismo de regulação 

responsável pela verificação da ligação do fuso acromático com os cromossomos, 

de forma que migre sempre uma das cromátides para os pólos.  

 

      
 

Fonte: www.sistemanervoso.com  

Figura 17 - Fases do ciclo celular  

 

 

A citometria de fluxo é uma tecnologia, baseada no emprego de radiação 

laser, fluxo hidrodinâmico, ótica, substâncias fluorescentes (fluorocromos), recursos 

de informática, utilizadas para determinar algumas características estruturais e 

funcionais de partículas biológicas. Esta tecnologia é usada para determinar 

componentes e propriedades de células e organelas celulares que fluem através de 

uma suspensão celular. Os citômetros de fluxo têm como princípio básico aspirar as 

células ou partículas contidas em um meio previamente preparado e forçá-las a 
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passar por uma câmara especial (flow cell) que faz com que a células fiquem 

envolvidas e centralizadas em um fluxo contínuo de líquido (sheath fluid) e saiam 

dessa câmara uma atrás da outra de modo que apenas uma única célula seja 

interceptada pelo feixe de laser (GIVAN et al., 1999).  

Após ser interceptada pelo laser, uma parte de luz é espalhada (scatter) 

conforme suas características morfológicas e estruturais. O Forwad Scatter (FS) 

relaciona-se com o tamanho da célula e o Side Scatter (SS) com a granulosidade de 

cada célula ou partícula (GIVAN et al., 1999). Foram separadas 2,5x105 células/mL 

ressuspendidas em etanol 70% na presença de 1µg de RNase (Sigma®) por 2 

horas, ou por 20 dias a –20oC para posterior análise das fases do ciclo celular. As 

suspensões celulares (2,5X105cel/mL) das culturas primárias de hepatócitos tratados 

com FH nas concentrações de 1X, 5X, 10X e controles foram centrifugadas duas 

vezes a 3000rpm com solução PBS e ressuspendidas em 200µL solução de iodeto 

de propídio (20mg/mL, Sigma®), 20µL de Triton X-100 e 4mg RNAse - A, por trinta 

minutos à temperatura ambiente e protegidas da luz e transferidas para tubos de 

citometria, as imagens adquiridas em citômetro de fluxo (Scalibur-Becton e DicKson) 

e analisadas em Software Cell-Quest. As fases do ciclo celular pré e pós-mitóticas 

(hipodiplóide, G0-G1, fase S e G2-M) foram  analisadas em programa FlowJo. 

 

 
4.3.5  Avaliação da Atividade Apoptótica – Anexina V 

 

 

A finalidade desta análise é determinar quantitativamente a porcentagem de 

células apoptóticas em razão da habilidade de se ligarem a anexina V e de excluir o 

iodeto de propídio (IP). Anexina V é um membro ligante de cálcio e proteínas ligadas 

a fosfolipídios, é uma proteína com atividade anticoagulante vascular, que é 

encontrada pela maior parte da face citosólica das membranas. A utilidade da 

anexina V em aplicações de citometria de fluxo é derivada de sua afinidade seletiva 

para fosfolipídios negativamente carregados. As culturas primárias de hepatócitos e 

grupos controles submetidos aos tratamentos com os FH, paclitaxel e etoposídeo 

foram lavadas 2x em PBS a 4ºC, ressuspendidas em 100µl, e incubadas por mais 30 

minutos com 1µg de anexina V-FITC (Santa-Cruz) e 18µg/ml de solução de iodeto 

de propídio (Sigma® Chemical). 
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As células que expressam a fosfatidilserina na face exterior das membranas 

celulares ligam a anexina V e as células com uma membrana celular comprometida 

permitem que o iodeto de propídio ligue-se ao ADN celular. As células resultantes, 

quando analisadas imediatamente por citometria de fluxo, apresentam três 

potenciais populações celulares: as células vivas não marcadas, células necróticas 

marcadas com ambos os fluorocromos ou em apoptose marcada somente com o 

reagente FITC da anexina V. 

 

 

4.3.6 Determinação do potencial da membrana mitocondrial  
 

 
A rodamina-123 (Rh-123) é um fluorocromo específico para a marcação 

mitocondrial em células vivas. O fato de ser um fluorocromo catiônico carregado 

positivamente permite que seja atraído pelo elevado potencial elétrico negativo 

presente na membrana mitocondrial, incorporando-se no interior destas organelas. 

Alterações na integridade mitocondrial podem ser detectadas através do aumento da 

fluorescência verde citosólica, indiciando uma difusão da Rh-123 da mitocôndria 

para o citosol (JOHNSON et al., 1980; BENEL et al., 1986). 

Para a visualização das mitocôndrias e seu potencial protoiônico, os 

hepatócitos mantidos em cultura e cultivados na presença e ausência dos FH nas 

concentrações de 1X e 10X, após 24 e 72 horas foram incubadas com rodamina 

(Rh-123 - Molecular Probes®), por 30 minutos em estufa de cultura CO2 5% 

umidificada à 37oC.  
A solução estoque de Rh-123 foi diluída em metanol e as diluições de 

incubação foram realizadas em meio de cultura contendo: sacarose 1,25mM, cloreto 

de potássio 65 mM, fosfato de potássio 2mM, cloreto de magnésio 1mM, EGTA 

0,1mM, Hepes-KOH 10 mM e  succinato 5 mM, pH 7,4.  

A análise e aquisição das modificações do potencial elétrico da membrana 

mitocondrial foram realizadas em citômetro de fluxo e os histograma da intensidade 

de fluorescência FL1-H adquirida pelo programa Cell Quest Pro®. A Rh-123 é um 

componente catiônico que excita a 488 nm e emite fluorescência verde a 515-575 

nm (JOHNSON et al., 1981). O potencial de membrana foi determinado em citômetro 
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de fluxo FACScalibur® (Becton-Dickinson Immunocytometry Systems, San Jose, 

CA, USA).  
 

 

4.3.7  Determinação bioquímica das transaminases hepáticas, gama glutamil 
transferase e amilase 
 

 

O principio do método enzimático empregado para avaliação das atividades 

das Transaminases Glutâmico-Oxalacética (TGO) e Transaminases Glutâmico-

Pirúvica (TGP) foi baseada no consumo de nicotinamida adenina dinucleotídeo - 

NADH pelo produto formado a adição de cetoglutarato a estas enzimas. A TGO 

catalisa a transferência do grupo amina do aspartato para o cetoglutarato com 

formação de glutamato e oxalacetato que é reduzido a malato por ação da enzima 

malato desidrogenase (MDH), enquanto que a coenzima NADH é oxidada a NAD+. 

O procedimento experimental foi constituído pela determinação da 

concentração protéica pelo método de Bradford dos constituintes do citosol dos 

hepatócitos antes e após seu crescimento em cultura e a adição dos fatores 

hepatotróficos. Foram adicionados de 100 µl da amostra a 300 µl do reagente de 

uso, para a TGP constituído de uma mistura de quatro volumes de Tampão 

contendo Tris 110 mmol/L pH 7,3, L-alanina 550 mmol/L e LDH 1350 U/L, 1 volume 

de Coenzima contendo 2-cetoglutarato 198 mmol/L e NADH 2,6 mmol/L, após a  

homogeneização os tubos foram incubados em banho 37ºC e imediatamente 

acionado o cronômetro, após o primeiro minuto foi realizada a primeira leitura da 

absorbância (A1), e as outras leituras de absorbância  realizadas exatamente, após 

1, 2 e 3 minutos, o cálculo foi obtido pelo decréscimo de absorbância médio por 

minuto. As leituras foram realizadas em espectofotometro (Thermo Plate) em 

comprimento de onda de 340 nm.   

A determinação da TGO seguiu o mesmo protocolo, porém, o tampão foi 

composto da mistura de Tris 88 mmol/L pH 7,8, L-aspartato 264 mmol/L, MDH 460 

U/L e LDH 660 U/L e a coenzima 2-cetoglutarato 198 mmol/L e NADH 2,6 mmol/L 

(HENRY, 1996; KAPLAN; PESCE, 1996). 

A determinação da amilase foi realizada em 100 µl da amostra do citosol dos 

hepatócitos dos grupos S/FH e após adição dos FH 1X e 10X 24 e 72 horas. 
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Alíquotas da amostra foram adicionadas em 300 µl do reagente de uso, α- (2- Cloro-

4- nitrofenil)- β- 1,4- Galactopyranosilmaltoside 2,25mmL/L, cloreto de sódio 

350mmL/L, acetato de cálcio 6mmL/L, sulfocianeto de potássio 900mmoL/L e azida 

sódica 15mmoL/L e ajustado o pH final para 6,0. Após a homogeneização os tubos 

foram incubados em banho 37ºC e imediatamente acionado o cronômetro, após o 

primeiro minuto foi realizada a primeira leitura da absorbância (A1), e as outras 

leituras de absorbância realizadas exatamente, após 1, 2 e 3 minutos, o cálculo foi 

obtido pelo decréscimo de absorbância médio por minuto. As leituras foram 

realizadas em espectofotômetro (Thermo Plate®) em comprimento de onda de 640 

nm.   

 
 

4.3.8  Análise Estatística 
 
 

As médias dos valores dos grupos controle e tratado com FH foram 

comparados entre si e analisados pelos testes de variância (ANOVA), teste de 

comparações múltiplas de Tukey-Kramer e o teste exato de Fisher para o teste do 

VIC. Os resultados foram considerados estatisticamente significantes quando P < 

0,05. 
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5  RESULTADOS 
 
 
 Os resultados encontrados nesta pesquisa são discorridos em tópicos. 
 
 
5.1  DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DAS CULTURAS PRIMÁRIAS NAS 

CONCENTRAÇÕES 1X, 5X E 10X DOS FH NOS INTERVALOS DE 24, 48 E 
72 HORAS 

 
 

 Após a obtenção das células do parênquima hepático pela digestão com a 

colagenase, os hepatócitos obtidos incubados por 24 horas e mantidos em cultura 

apresentaram-se aderidos à placa de cultura, com núcleos binucleados. Foram 

obtidas várias populações de células fortemente aderidas à placa apresentando-se 

como células em monocamada, de forma arredondada, exibindo núcleo esférico e 

central, com cromatina frouxamente distribuída, evidenciando-se vários nucléolos 

(Figuras 18, 19 e 20). Foram observados durante o cultivo celular várias figuras de 

divisão celular (Figuras 21B e Figura 22), como também células diplóides com 

núcleos binucleados (Figura 19 B seta dupla). Raras células aderentes com forma de 

prolongamentos citoplasmáticos; de aspecto estrelado foram observados em várias 

condições de cultivo (Figura 18 B seta e Figura 21 E). Durante o crescimento e 

expansão celular observa-se material amorfo recém sintetizado distribuído entre as 

células hepáticas ou mesmo ancoradas ao fundo da placa (Figura 20 A). O citoplasma 

dos hepatócitos cultivados, controle e/ou tratados com os FH nas diferentes 

concentrações (1X, 5X e 10X) evidenciou aspecto granular, com grande densidade e 

refração observados à microscopia de luz invertida, (Figura 18, 19 A, 20 A e B, 21 A e 

B). 
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Figura 18 - (A) Cultura primária de hepatócitos na concentração 1x105cel/mL; (B) cultura 
primária de hepatócitos na concentração 2,5x105cel/mL, célula de aspecto estrelado, 
(seta); (C) cultura primária de hepatócitos na concentração 5x105cel/mL, barra: 50µm 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

    
Figura 19 -  (A) Cultura primária de hepatócitos, barra: 25µm, (B) Hepatócitos binucleados corados 

com GIEMSA, seta dupla, * detalhe do hepatócito binucleado, barra: 30µm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20 -  (A) Cultura primária de hepatócitos, material amorfo (seta), barra: 25µm, (B) Cultura primária 
de hepatócitos, barra: 25µm 

B

A 
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Figura 21- (A), (B), (C) Cultura primária de hepatócitos, barra: 25µm, (D) Cultura primária de hepatócitos, material 

amorfo (seta) barra: 25µm. (E) Cultura primária de hepatócitos, célula de aspecto estrelado (seta) 
barra: 25µm; (F) Cultura primária de hepatócitos, grumos multicelulares, barra: 25µm 
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Figura 22 -  Cultura primária de hepatócitos – figura de mitose (seta) barra: 
25µm  

 

 

 Macroscopicamente houve a formação de clones multicelulares, com possível 

síntese de material amorfo, sugerindo formação de matriz extracelular nos intervalos 

de 48 e 72 horas. As análises realizadas no período de 72 horas evidenciaram a 

formação de grumos multicelulares (Figura 21F).  

 

 

5.2 IMUNOCITOQUÍMICA E CITOMETRIA DE FLUXO PARA AS CITOQUERATINAS 
8, 18 E DESMINA 

 

 

As células epiteliais são caracterizadas pela presença de grupos específicos 

de filamentos intermediários do citoesqueleto denominados citoqueratinas (CKs), que 

constituem uma complexa família com no mínimo 20 diferentes tipos de polipeptídios 

expressos em vários tipos de epitélio, com sua localização intercelular variando de 

acordo com o estágio de desenvolvimento, tipo celular, diferenciação tecidual e 

alterações patológicas (CHU; WEISS, 2002). Após a fixação e permeabilização das 

membranas dos hepatócitos em cultura e tratados com os fatores hepatotróficos (1X, 

5X e 10X), os hepatócitos mostraram-se fortemente positivos em seu citoplasma para 

o marcador específico citoqueratina 18 revelados por imunocitoquímica (Figuras 23 e 

24). Não foram observadas diferenças quantitativas dignas de nota na expressão da 

F

F 
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citoqueratina 18 nos hepatócitos submetidos às condições de crescimento após 24 

horas na presença dos FH nas concentrações 1X, 5X e 10X (Figura 24 A, B e E), 

respectivamente. A marcação citoplasmática da CK 18 em hepatócitos revelou-se 

homogeneamente distribuída no citoplasma (Figura 24). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23 - Expressão da CK-18 em cultura primária de hepatócitos; (A) Controle, (B) marcação positiva 
barra: 10µm 
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Figura 24 -  Reação imunocitoquímica para CK 18 em cultura 
primária de hepatócitos após 24 horas barra: 5µm; 
(A, B) 1X, (C) 5X, (D, E, F) 10X 

 
 

 
Os resultados para estes marcadores obtidos por citometria de fluxo 

mostraram a expressão da CK-8 e 18 em hepatócitos mantidos em cultura por 24 e 72 

horas na presença e na ausência dos FH foi diferentemente distribuída após a adição 

dos FH nas concentrações de 1X e 10X, como apresentados nos histogramas da 

aquisição no programa Cell Quest® e nos gráficos de barras 1, 2, 3, 4 e 5. Por outro 

lado, a expressão da desmina mostrou-se em menor proporção que os outros 

marcadores do citoesqueleto, que foi significativamente diminuído na ausência do FH 
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(S/FH 24 horas) e aumentando a sua expressão nos grupos tratados 24 horas. Os 

valores obtidos de expressão da desmina após 72 horas mostraram que a condição 

de tratamento com FH na concentação de 10X manteve níveis semelhantes que a 

condição inicial de tratamento. Os histogramas de aquisição pelo programa Cell 

Quest® e as médias e desvio padrão dos diferentes grupos experimentais estão 

apresentados nos gráficos 5, 6 e tabela 2. 
 

 
Tabela 2 - Expressão dos marcadores de citoesqueleto citoqueratinas 8, 

18 e desmina, em cultura primária de hepatócitos mantidos por 
24 e 72 horas após a adição de fatores hepatotróficos (FH) nas 
concentrações 1X e 10X por citometria de fluxo 

 
Tratamento/tempo

(n=03) 
CK8 

X ± DP 
CK18 

X ± DP 
Desmina 
X ± DP 

T0 71,0 ± 2,3 61,4 ± 0,5 25,8 ± 2,4 

S/FH    24 h 59,4 ± 7,6 48,6 ±1,9 3,2 ± 0,6 

FH1X   24h 53,4 ± 1,0 54,0 ± 0,5 12,3 ± 1,9 

FH10X 24h 55,0 ± 0,9 51,2 ± 1,6 12,7 ± 1,9 

S/FH    72h 41,1 ± 3,5 37,3 ± 2,2 18,7 ± 0,02 

FH1X  72h 59,0 ± 7,1 71,9 ± 0,9 1,3 ± 0,02 

FH10X 72h 36,4 ± 0,9 37,8 ± 0,1 15,2 ± 1,6 

                                    X: média                        DP: desvio padrão 
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Gráfico 1 - Expressão da citoqueratina 8. Dot plot adquirido pelo programa Cell Quest® e analisado 

pelo programa FlowJo®. Em (A) T0-24h, (B) FH-1X 24h, (C) FH -10X 24h, (D)T0-72h, (E) 
FH-1X 72h e (F) FH-10X 72h 
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a:  diferenças estatísticas entre os tempos de cultivo T0 e a presença ou ausência dos fatores 

hepatotróficos 1X e 10X, após 24 e 72 horas de cultivo; 
b:  diferenças estatísticas entre os tempos de cultivo S/FH 24h e a presença ou ausência dos fatores 

hepatotróficos 1X e 10X, após 24 e 72 horas de cultivo e 
c:  diferenças estatísticas entre os tempos de cultivo FH-1X 24h e a presença ou ausência dos 

fatores hepatotróficos 1X e 10X, após 24 e 72 horas de cultivo. 
 

Gráfico 2 - Gráfico de barra das médias ± DP da expressão da citoqueratina 8–CK8 da população 
de hepatócitos da cultura primária, após 24 e 72 horas de tratamento, na presença ou 
ausência de fatores hepatotróficos (FH) nas concentrações 1X e 10X. N= 3 
experimentos independentes. Teste de comparações múltiplas Tukey- Kramer 
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Gráfico 3 – Expressão da citoqueratina 18 – CK18. Dot Plot adquirido pelo programa Cell Quest® e analisado pelo 

programa FlowJo®. Em (A) T0-24h, (B) FH-1X 24h (C) FH -10X 24h, (D) T0-72h, (E) FH-1X 72h e (F) 
FH-10X 72h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
a:  diferenças estatísticas entre os tempos de cultivo T0 e a presença ou ausência dos fatores hepatotróficos 1X e 

10X, após 24 e 72 horas de cultivo; 
b:  diferenças estatísticas entre os tempos de cultivo S/FH 24h e a presença ou ausência dos fatores hepatotróficos 

1X e 10X, após 24 e 72 horas de cultivo; e 
c:  diferenças estatísticas entre os tempos de cultivo FH-1X 24h e a presença ou ausência dos fatores hepatotróficos 

1X e 10X, após 24 e 72 horas de cultivo. 
 

Gráfico 4 -  Gráfico de barra das médias ± DP da expressão da citoqueratina 18–CK18 em hepatócitos de 
cultura primária, após 24 e 72 horas de tratamento, na presença ou ausência de fatores 
hepatotróficos (FH) nas concentrações 1X e 10X. N= 3 experimentos independentes. Teste de 
comparações múltiplas Tukey- Kramer  
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Gráfico 5- Espressão da desmina. Dot Plot adquirido pelo programa Cell Quest® e analisado pelo programa 

FlowJo®. Em (A) T0-24h, (B) FH-1X 24h, (C) FH -10X 24h, (D) T0-72h, (E) FH-1X 72h e (F) FH-10X 
72h 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a: diferenças estatísticas entre os tempos de cultivo T0 e a presença ou ausência dos fatores hepatotróficos 1X e 10X, 

após 24 e 72 horas de cultivo; 
b:  diferenças estatísticas entre os tempos de cultivo S/FH 24h e a presença ou ausência dos fatores hepatotróficos 1X 

e 10X, após 24 e 72 horas de cultivo; e 
c:  diferenças estatísticas entre os tempos de cultivo FH-1X 24h e a presença ou ausência dos fatores hepatotróficos 

1X e 10X, após 24 e 72 horas de cultivo. 
 

Gráfico 6 - Gráfico de barra das médias ± DP da expressão da desmina em hepatócitos de cultura primária, 
após 24 e 72 horas de tratamento, na presença ou ausência de fatores hepatotróficos (FH) nas 
concentrações 1X e 10X. N= 3 experimentos independentes. Teste de comparações múltiplas 
Tukey- Kramer  
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5.3  ENSAIO DE PROLIFERAÇÃO PELO MÉTODO COLORIMÉTRICO – MTT E 

CITOTOXIDADE EM CITOMETRIA DE FLUXO 

 

 

 A adição dos FH na concentração de 1X na cultura primária de hepatócitos 

nos três períodos de tratamento aumentou significativamente a proliferação de 

hepatócitos, em comparação ao grupo sem adição de fatores hepatotróficos (S/FH). A 

proliferação de hepatócitos nos períodos de 24 e 48 horas foi igual. Houve diferenças 

estatísticas nos períodos entre 24 e 72 horas e 48 e 72 horas (p<0,001) (Gráfico 7). O 

aumento da resposta proliferativa nos períodos de 24 e 48 horas foi em média 12,4 

vezes, e no período de 72horas o aumento foi de 10,6 vezes em relação ao controle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
a: diferenças estatísticas entre o grupo S/FH   a cultura de hepatócitos 24horas;  
b: diferenças estatísticas entre o grupo S/FH e a cultura de hepatócitos 48horas;  
c: diferenças estatísticas entre o grupo S/FH e a cultura de hepatócitos 72horas;  
d: ns: não foram significativas as diferenças entre 24 e 48 horas de cultivo;  
e: diferenças estatísticas entre 24 e 72 horas de cultivo;  
f: diferenças estatísticas entre 48 e 72 horas de cultivo.  
   Teste de Variância ANOVA 

 
Gráfico 7 -  Gráficos de barra representativos das médias ± DP do teste 

colorimétrico MTT para a avaliação da capacidade proliferativa 
da cultura primária de hepatócitos, após a adição dos fatores 
hepatotróficos na concentração de 1X. Experimentos 
independentes realizados em octoplicatas, n=6 
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 A adição dos FH na concentração 5X na cultura primária de hepatócitos nos 

três períodos de tratamento aumentou significativamente (p<0,001) a proliferação de 

hepatócitos, em comparação ao grupo sem adição dos fatores hepatotróficos (FH). A 

proliferação de hepatócitos no período de 24 e 48 horas foi igual. A proliferação de 

hepatócitos no período de 72 horas foi maior (p<0,001). Ocorreram diferenças 

estatísticas entre os períodos de 24 e 72 horas e entre 48 e 72 horas (p<0,001). Os 

cálculos estatísticos e as comparações entre os grupos controle e os tratados com FH 

nos diferentes períodos de cultivo estão apresentados no gráfico 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
a: diferenças estatísticas entre o grupo S/FH e a cultura de hepatócitos 24horas;   
b: diferenças estatísticas entre o grupo S/FH e a cultura de hepatócitos 48horas;  
c: diferenças estatísticas entre o grupo S/FH e a cultura de hepatócitos 72horas; 
d: não foram significativas as diferenças entre 24 e 48 horas de cultivo;  
e: não hove diferença estatísticas entre 24 e 72 horas de cultivo;   
f: diferenças estatísticas entre 48 e 72 horas de cultivo.  
   Teste de Variância ANOVA 

 

Gráfico 8 -  Gráficos de barra representativos das médias ± DP do teste colorimétrico 
MTT para a avaliação da capacidade proliferativa da cultura primária de 
hepatócitos, após a adição dos fatores hepatotróficos na concentração de 
5X. Experimentos independentes realizados em octoplicatas, n=6 

 
 

 

A adição dos FH na concentração 10X na cultura primária de hepatócitos, nos 

três períodos de tratamento aumentou significativamente (p<0,001) a proliferação de 

hepatócitos, em comparação ao grupo sem adição dos fatores hepatotróficos (S/FH). 

Não houve diferença estatística entre a proliferação de hepatócitos no período de 24 

e 48 horas, havendo apenas diferença estatística entre 24 e 72 horas e 48 e 72 

horas (p<0,001) gráfico 9 e tabela 3. 
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a: diferenças estatísticas entre o grupo S/FH  e a cultura de hepatócitos 24 horas; 
b: diferenças estatísticas entre o grupo S/FH e a cultura de hepatócitos 48 horas; 
c: diferenças estatísticas entre o grupo S/FH e a cultura de hepatócitos 72horas; 
d: não foram significativas as diferenças entre 24 e 48 horas de cultivo;  
e: diferenças estatísticas entre 24 e 72 horas de cultivo;  
f: diferenças estatísticas entre 48 e 72 horas de cultivo.   

                 Teste de Variância ANOVA 
 

Gráfico 9 -  Gráficos de barra representativos das médias ± DP do teste colorimétrico 
MTT para a avaliação da capacidade proliferativa da cultura primária de 
hepatócitos, após a adição dos fatores hepatotróficos na concentração de 
10X. Experimentos independentes realizados em octoplicatas, n=6 

 

 

 

Tabela 3 - Análise da viabilidade das culturas primárias de hepatócitos 
tratadas com as concentrações de 1X, 5X e 10X dos FH, nos 
diferentes períodos e analisadas pelo método colorimétrico – 
MTT 

 
 

Viabilidade Celular (%) 
Fatores Hepatróficos 

Tempo (h) 1X 5X 10X 
24 90±1,8 90±1,4 90±1,2 
48 90±1,3 88±1,7 93±1,8 
72 92±1,6 93±2,1 89±1,7 

 
 
 
 
 5.3.1  Efeitos citotóxicos e proliferativos dos fatores hepatotróficos (FH) em 

culturas primárias de hepatócitos 
 

 

  Os efeitos dos FH sobre a viabilidade celular foram avaliados pelo teste 

colorimétrico - MTT. Os FH não demonstraram toxicidade em cultura primária de 
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hepatócitos de ratos em nenhuma das concentrações avaliadas ao longo de todos os 

períodos experimentais de 24, 48 e 72 horas. Neste tempo de exposição/tratamento, 

a viabilidade percentual expressa em relação ao controle manteve-se acima de 90% 

(Tabela 4). A análise da viabilidade celular após 72 horas de tratamento dos FH 

também não evidenciou toxicidade significativa. Foi observado, após 24, 48 e 72 

horas de tratamento, que os FH não foram capazes de induzir uma citotoxicidade 

precoce em hepatócitos, não sendo verificada qualquer alteração na atividade das 

desidrogenases mitocondriais dessas células, mesmo na concentração de 10X. A 

adição dos fatores hepatotróficos na concentração 1X, após 24 e 48 horas aumentou 

a proliferação dos hepatócitos em média 4X. Contudo, nas concentrações 1X e 10X 

após 72 horas a proliferação de hepatócitos foi menor. Não houve modificações 

quantitativas expressivas nas concentrações de 5X e 10X. Houve a formação de 

clones multicelulares com possível síntese de material amorfo, sugerindo a formação 

de matriz extracelular nos intervalos de 48 e 72 horas (Figura 21 D e F). As análises 

estatísticas comparativas entre os períodos de 24, 48 e 72 horas após a adição da 

solução de FH nas concentrações de 1X, 5X e 10X estão apresentados no anexo B. 

Todos os resultados obtidos pela metodologia colorimétrica do MTT foram 

confirmados pela integridade da membrana celular dos hepatócitos mantidos em 

cultura por 24 e 72 horas por citometria de fluxo pela difusão do fluorocromo iodeto de 

propídeo PI. As análises realizadas por esta metodologia mostraram semelhanças no 

porcentual de células viáveis àquelas adquiridas pelo MTT. Os histogramas 

representativos estão representados na gráficos 10 e 11 e as médias e desvio padrão 

de cada tratamento apresentados no gráfico 11 e tabela 4.  
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Gráfico 10 - Histograma representativo da viabilidade celular pelo método de difusão do iodeto de 

propídeo (PI) pela membrana celular de hepatócitos. Em (A) T0-24h, (B) FH-1X 24h, (C) 
FH-10X 24h, (D) T0-72h, (E) FH-1X 72h e (F) FH-10X 72h  

 

        
Tabela 4 -  Análise da viabilidade celular pelo método 

de difusão do iodeto de propídeo (PI) pela 
membrana celular de hepatócitos 
mantidos em cultura primária por 24 e 72 
horas após a adição de FH nas 
concentrações 1X e 10X por citometria de 
fluxo 

 
 

Tratamento/tempo
 

(n=3) 

Mortalidade 
 

X ± DP 
T0 0,6 ± 0,0 

   S/FH      24 h   1,3 ± 0,6 
      FH1X     24h   1,3 ± 0,6 
      FH10X   24h 12,5 ± 2,3 
      S/FH      72h 11,3 ± 0,6 
      FH1X    72h   5,0 ± 0,9 
      FH10X  72h 24,9 ± 3,3 

                                                                X: média                          DP: desvio padrão 

FL2-H 
FL2-H 

FL2-H 

C B A 

D E F 
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a:  diferenças estatísticas entre os tempos de cultivo T0 e a presença ou ausência dos fatores 
hepatotróficos 1X e 10X, após 24 e 72 horas de cultivo; 

b:  diferenças estatísticas entre os tempos de cultivo S/FH 24h e a presença ou ausência dos fatores 
hepatotróficos 1X e 10X, após 24 e 72 horas de cultivo; e 

c:  diferenças estatísticas entre os tempos de cultivo FH-1X 24h e a presença ou ausência dos fatores 
hepatotróficos 1X e 10X, após 24 e 72 horas de cultivo. 

 
Gráfico 11 - Gráfico de barra representativo das médias ± DP da viabilidade celular pelo 

método de difusão do iodeto de propídeo (PI) pela membrana celular de 
hepatócitos, mantidos em cultura primária por 24 e 72 horas, após adição de 
FH nas concentrações 1X e 10X. Experimentos independentes realizados em 
triplicata. Teste de múltiplas comparações Tukey-Kramer 

 
 
 

 
5.4 A CAPACIDADE DE METABOLIZAÇÃO HEPÁTICA DO VERDE DE 

INDOCIANINA    

 

 

 

A capacidade de absorção/eliminação do corante VIC foi avaliada nas 

culturas primárias de hepatócitos. Os resultados apresentados na gráfico 12 (A) 

mostraram a absorção parcial do VIC pelos hepatócitos nos intervalos de 0 e 15 

minutos e após tratamento com os FH na concentração de 1X no período de 24 horas 

de cultivo. 

Os resultados obtidos no tratamento com os FH na concentração de 5X 

mostraram que, a absorção parcial do VIC metabolizado pela cultura primária de 
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hepatócitos após 30 minutos e sendo parcialmente eliminado após 60 minutos no 

intervalo de 24 horas (Gráfico 12 B). Após 24 horas na concentração de 5X o 

porcentual de absorção e eliminação foi significativamente menor, quando comparado 

às concentrações de 1X. O perfil de excreção do VIC absorvido mostrou ponto de 

declínio (Gráfico 12 C) quando comparado à concentração de 5X dos FH no mesmo 

período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ns= p>0,05 Teste de Fisher, seguido de Kruskal Wallis 
 
Gráfico 12 -  Cinética da absorção/eliminação em função do tempo do corante verde de indocianina (VIC) em 

cultura primária de hepatócitos, após a adição dos FH, (A) concentração de 1X, (B) 5X e (C) 10X 
durante 24 horas de cultivo  

   

 

 A curva de absorção e eliminação obtida da cultura primária de hepatócitos 

com VIC após adição dos FH na concentração 1X após 48 horas mostrou absorção 

acentuada após 15 minutos, tendo seu platô de depuração após 60 minutos (Gráfico 

13 A). 
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 Nas condições de tratamento com os FH na concentração de 5X a absorção 

da VIC pela cultura primária de hepatócitos foi realizada em maior proporção nos 

intervalos de 15 a 30 minutos com eliminação passiva após 45 minutos (Gráfico 13 B). 

Nas condições de cultura primária de hepatócitos com a adição dos FH na 

concentração de 10X, os resultados obtidos mostraram o prolongamento do intervalo  

de absorção 15 minutos e a depuração total da VIC após 60 minutos (Gráfico 13 C). 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ns= p>0,05 Teste de Fisher, seguido de Kruskal Wallis 
 

Gráfico 13 -  Cinética da absorção/eliminação em função do tempo do corante verde de indocianina 
(VIC) em cultura primária de hepatócitos, após a adição dos FH (A) concentração de 1X, (B) 
5X e (C) 10X, durante 48 horas de cultivo  
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 Após 72 horas da adição dos FH na concentração de 1X na cultura primária de 

hepatócitos, estes apresentaram eliminação completa do corante verde de 

indocianina (VIC) até 60 minutos do período analisado (Gráfico 14 A). 

Na concentração de 5X dos FH o teste de absorção do corante VIC mostrou 

uma re-distribuição do perfil de absorção e eliminação deste corante. Após 30 minutos 

ocorreu nova absorção pequena, porém expressiva do VIC, que foi lentamente 

eliminado até 60 minutos (Gráfico 14 B). 

No período de 72 horas os resultados seguem os mesmos padrões que 

descritos anteriormente, porém com extensão do período de captação da VIC até 45 

minutos (Gráfico 14 C). 

  
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ns= p>0,05 Teste de Fisher, seguido de Kruskal Wallis 
 
Gráfico 14 - Cinética da absorção/eliminação em função do tempo do corante verde de indocianina (VIC) em 

cultura primária de hepatócitos, após a adição dos FH, (A) na concentração de 1X, (B) 5X e (C) 10X, 
durante 72 horas de cultivo 
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5.5  DETERMINAÇÃO DA FORMAÇÃO DE PERÓXIDOS LIPÍDICOS 

POLIINSATURADOS DO SOBRENADANTE DA CULTURA DE 

HEPATÓCITOS  

 
 

Os FH adicionados nas culturas primárias de hepatócitos, nas concentrações 

1X, 5X e 10X e avaliados após 24, 48 e 72h mostraram diversidade nos resultados 

(Gráfico 15).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a: diferenças estatísticas entre o grupo S/FH  e a cultura de hepatócitos 24horas;   

                     b: diferenças estatísticas entre o grupo S/FH e a cultura de hepatócitos 48horas;  
c: diferenças estatísticas entre o grupo S/FH e a cultura de hepatócitos 72horas; 
d: diferenças entre 24 vs 48 horas de cultivo;  
e: diferenças estatísticas entre 24 vs 72 horas de cultivo;   
f: diferenças estatísticas entre 48 e 72 horas de cultivo.   
   Teste de Variância ANOVA 
 

 
Gráfico 15 -  Determinação da concentração do reativo de TBARS (expressos em nmol/mL) em sobrenadante de 

cultura de hepatócitos após adição dos FH, (A) na concentração de 1 X, (B) 5X e (C) 10X, nos 
diferentes períodos de cultivo 
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Os fatores hepatotróficos na concentração de 1X, adicionados às culturas 

primárias de hepatócitos nos períodos de 24 e 48 horas inibiram a formação de 

radicais livres, derivadas do ácido tiobarbitúrico (0,94 e 3,48nmol/mL, respectivamente 

(Gráfico 15 A e B). 
Após 72 horas de cultura houve aumento significativo (p<0,001) destes 

radicais livres, quando comparado ao controle (S/FH) (Gráfico 15 A). 

As culturas primárias de hepatócitos quando tratadas com os fatores 

hepatotróficos na concentração de 5X nos períodos de 24 e 48 horas inibiram a 

formação de radicais livres reativos do ácido tiobarbitúrico, protegendo de maneira 

significativa a membrana celular da peroxidação lipídica. No período de 72 horas a 

produção de radicais livres foi significativamente menor que o grupo controle (S/FH).  

Os hepatócitos quando tratados com os fatores hepatotróficos na 

concentração de 10X no período de 24 horas levou a formação de radicais livres, e 

somente nos períodos de 48 e 72 horas houve a inibição da formação destes radicais 

lipídicos, quando comparado ao controle (S/FH) (Gráfico 15 C). 

 

 

5.6  QUANTIFICAÇÃO COLORIMÉTRICA DE COLÁGENO  

 

 

Os resultados da quantificação de colágeno bovino (tipo I e III) nas culturas 

primárias de hepatócitos estão apresentados na forma de densidade ótica (D.O). A 

quantidade de colágeno total foi calculada a partir da equação da reta (Anexo B) 

obtido de concentrações conhecidas e padronizadas de colágeno tipo I .Os resultados 

foram expressos em µg/mL (Gráfico 16 A, B e C). 
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                    a: diferenças estatísticas entre o grupo S/FH vs  concentração 1X;  

b: diferenças estatísticas entre o grupo S/FH  vs concentração 5X;  
c: diferenças estatísticas entre o grupo S/FH vs  concentração 10X; 
d: ns: não foram significativas as diferenças entre 24 e 48 horas de cultivo; 
e: diferenças estatísticas entre 24 e 72 horas de cultivo; 
f: diferenças estatísticas entre 48 e 72 horas de cultivo. 

                          Teste de Variância ANOVA      
 

Gráfico 16 -  Gráficos de barra representativos das médias ± DP do teste do Picrossirius-red para a avaliação da 
produção de colágeno na cultura primária de hepatócitos, após a adição dos fatores hepatotróficos 
nas concentrações de 1X, 5X e 10 X,(A) 24horas, (B) 48 horas e (C) 72 horas de cultivo. 
Experimentos independentes realizados em octoplicatas, n=6 

  
 

A síntese e secreção de colágeno tipo I e outros tipos de colágeno produzidos 

pela cultura primária de hepatócitos foram avaliados pelo método colorimétrico do 

Picrossírius–red e mostraram que no período de 24 horas de incubação, houve 

aumento na síntese de colágeno, nas concentrações de 1X e 5X, quando comparado 

ao grupo controle (S/FH) (Gráfico 16 A). Não houve diferenças significantes entre as 

concentrações de 1X e 5X, entretanto na concentração de 10X houve uma 

diminuição, quando comparado às concentrações de 1X e 5X. Porém, a adição dos 
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FH na concentração de 10X induz a síntese de colágeno em menor proporção 

(Gráfico 16 A). 

 No período de 48 horas de incubação, a concentração de 1X dos FH 

aumentou a produção de colágeno, enquanto que as concentrações de 5X e 10X 

diminuíram a sua produção, (Gráfico 16 B). 

No período de 72 horas de incubação, na concentração de 1X dos FH, houve 

aumento da produção de colágeno, enquanto que nas concentrações de 5X e 10X 

houve diminuição significativa, (Gráfico 16 C). 

 

 

5.7  AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE APOPTÓTICA – ANEXINA V/PI 

 

 

Para análise do índice de apoptose foram utilizados os parâmetros de 

expressão formalmente descritos: as células que expressam a fosfatidilserina na face 

exterior das membranas celulares se ligam a anexina-V e as células com a membrana 

celular comprometida permitem que o iodeto de propídio ligue-se ao ADN celular. Os 

hepatócitos, quando analisados imediatamente por citometria de fluxo, apresentam as 

seguintes populações (A) células em apoptose, (B) células mortas, (C) células viáveis 

não marcadas com nenhum fluorocromo e (D) células mortas por necrose (Gráfico 

19). A adição das diferentes concentrações dos FH reduziu significativamente a 

proporção de células mortas por apoptose (p<0,001), quando comparado ao controle 

S/FH. Em contrapartida, a proporção de células mortas por necrose aumentou 

significativamente (p<0,001) após a adição dos FH, como também em função do 

aumento de sua concentração.  

 A cultura primária de hepatócitos não tratada com os FH (grupo controle) 

apresentou em média 5,6±1,1% de células mortas por necrose (Anexina V/IP) e de 

17,6±2,4% de células em apoptose expressando o marcador para a fosfatidilserina 

(Anexina V) e finalmente 12,7±3,18% de células mortas (Gráfico 21.) 

O tratamento com as diferentes concentrações dos FH em culturas primárias 

de hepatócitos mostrou que a morte celular por apoptose foi menor na concentração 

de 10X em relação às concentrações de 1X e 5X dos FH (Gráfico 17), porém há um 

aumento significativo em sua citotoxicidade, como apresentado nos experimentos de 

MTT.   
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Quando analisados e comparados os tratamentos com os FH e as culturas controles 

S/FH observamos que a ausência dos fatores hepatotróficos induz de maneira 

significativa o aumento de células necróticas (Gráfico 18).  

Como controle positivo da expressão da anexina V e do iodeto de propídeo 

foram utilizados células de melanoma tratadas com 3,75µM dos quimioterápicos 

etoposídeo e paclitaxel. Os resultados desse controle foram analisados pelo programa 

de aquisição Cell-Quest e estão apresentados no nos gráficos 19 e 20 . 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a: diferenças estatísticas entre o grupo S/FH vs 1X;   
b: diferenças estatísticas entre o grupo S/FH vs 5X;  
c: diferenças estatísticas entre o grupo S/FH vs 10X; 
d: diferenças estatísticas entre o grupo 1X vs 5X; 
e: diferenças estatísticas entre o grupo 1X vs 10X.  
f: diferenças estatísticas entre o grupo 5X vs 10X  
Teste de Variância ANOVA 
 
 

Gráfico 17 -  Gráfico representativo das médias ± DP da expressão do fosfolipídeo anexina-V em (A), para a 
avaliação da apoptose na cultura primária de hepatócitos, após 24 horas da adição dos fatores 
hepatotróficos nas concentrações de 1X, 5X e 10X, n=5  
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a: diferenças estatísticas entre o grupo S/FH vs 1X;   
b: diferenças estatísticas entre o grupo S/FH vs 5X;   
c: diferenças estatísticas entre o grupo S/FH vs 10X;  
d: diferenças estatísticas entre o grupo 1X vs 5X;  
e: diferenças estatísticas entre o grupo 1X vs 10X;   
f: diferenças estatísticas entre o grupo 5X vs 10X.   
   Teste de Variância ANOVA. 

 
Gráfico 18 -  Gráfico representativo das médias ± DP de células necróticas na cultura primária de 

hepatócitos, após 24 horas da adição dos fatores hepatotróficos nas concentrações de 1X, 
5X e 10X, n=5  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 19 - Gráfico da relação FL1-H (Anexina V-FITC) e FL2-H (IP) em culturas primárias de 
hepatócitos, após 24 horas da adição dos fatores hepatotróficos, (A) células em apoptose, 
(B) células mortas, (C) células viáveis e (D) células mortas por necrose 
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Gráfico 20 - Gráfico adquirido pelo programa Cell-Quest em citômetro FACSCALIBUR-BD. Controle 
positivo - Células de melanoma B16F10 tratados com os quimioterápicos Etoposídeo e 
Paclitaxel. No quadrante (A) células apoptóticas (B) células mortas, em anexinaV/PI (+), em 
(C) células viáveis e em (D) células necróticas 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   *p<0,05 teste de variância de ANOVA 
 
Gráfico 21 - Gráfico das médias ± DP das populações celulares apoptóticas e/ou necróticas das células de 

melanoma B16F10 tratadas com os quimioterápicos Etoposideo e Paclitaxel (controle positivo)  
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5.8 ANÁLISE DAS FASES DO CICLO CELULAR DE HEPATÓCITOS APÓS A 
ADIÇÃO DOS FATORES HEPATOTRÓFICOS 

 
 
 

Após o crescimento dos hepatócitos nas diferentes condições experimentais, 

onde foram adicionados os fatores hepatotróficos nas concentrações 1X, 5X e 10X; as 

células foram recolhidas das placas de cultura e, imediatamente após a centrifugação, 

o botão celular foi ressuspendido em álcool 70o GL contendo 1µg de RNAse. As 

amostras foram armazenadas até o momento de sua utilização em freezer a – 20o C.  

O delineamento experimental utilizado para a avaliação das fases do ciclo 

celular foi preconizada pelo método do iodeto de propídeo que se incorpora/intercala 

às fitas de DNA. Foram avaliadas separadamente as populações de hepatócitos 

contidos no ciclo celular e as células mortas/restos celulares ou as que apresentaram 

DNA fragmentado. Os dados estão descritos sumariamente nas tabelas 6 a 8 e 

gráfico 22.  

Os resultados das amostras dos hepatócitos cultivados por 24 horas na 

presença da mistura de fatores hepatotróficos na concentração de 1X não mostraram 

diferenças significativas (p>0,05) na distribuição da população de hepatócitos nas 

fases do ciclo celular. Não há de maneira expressiva modificações na proporção de 

células mortas por necrose ou apoptose quando comparada ao controle, S/FH 

(Tabela 5 e Gráfico 22) 

Por outro lado, as demais concentrações dos fatores hepatotróficos de 5X e 

10X aumentaram significativamente (p<0,001) a proporção de células mortas por 

necrose/apoptose em 38,3±3,1 e 37,4±3,0 respectivamente (Tabela 5). 

Os dados apresentados na tabela 5 mostraram que as culturas dos 

hepatócitos por 72 horas na presença da mistura dos fatores hepatotróficos nas 

concentrações de 1X, 5X e 10X não modificaram a distribuição das células nas fases 

G0/G1, S e G2/M do ciclo celular. Entretanto, aumentaram significativamente a 

população de células mortas por necrose/apoptose (p<0,001), independentemente da 

concentração de fatores hepatotróficos adicionados à cultura (Gráfico 20 A e B). 

Foi evidenciado, que após a adição dos fatores hepatotróficos 48 e 72 horas 

em todas as concentrações utilizadas houve aumento da capacidade de síntese (S) 

(Tabelas 6 e 7 e gráficos 24 e 25); quando comparadas às culturas mantidas 24 horas 

(Tabela 5 e Gráfico 23).  
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As análises comparativas dos hepatócitos do grupo S/FH na proporção de 

células apoptóticas/necróticas ao longo do cultivo celular, 24, 48 e 72 horas 

mostraram aumento significativo em torno de 1,5 vezes em comparação ao tempo 

inicial (Tabelas 5, 6 e 7). 

A adição dos fatores hepatotróficos na concentração 1X às culturas, após a 

estimulação da proliferação de hepatócitos aumentou a proporção de células em 

apoptose/necrose em torno de 2,3 vezes, nos intervalos de 24, 48 e 72 horas 

(Tabelas 5, 6 e 7). 

Os hepatócitos cultivados na presença dos fatores hepatotróficos na 

concentração 5X mostraram não haver diferenças significativas (p>0,05) na proporção 

de células apoptóticas/necróticas nos intervalos de 24 e 48 horas. (Tabelas 5 e 6). 

Os experimentos realizados com os fatores hepatotróficos na concentração 

10X (Gráficos 23, 24 e 25) mostraram uma diminuição na proporção de células 

apoptóticas/necróticas somente no período de 48 horas (Tabela 6 e Gráfico 24), fato 

já detectado na concentração 5X e também avaliado nos ensaios de viabilidade 

(Tabela 4).  
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Tabela 5 -  Médias ± DP das fases do ciclo celular das culturas primárias de hepatócitos dos grupos S/FH e FH 

nas concentrações 1X, 5X e 10X após 24 horas de tratamento 
 

Tratamentos 
(n=3) G0/G1 S G2/M Apoptose/Necrose

S/FH 21,2 ± 6,6 17,05 ± 9,2 13,2 ± 2,8 20,0 ± 3,4 

FH 1X 28,0 ± 6.2 41,7 ± 1,2 9,8 ± 3,7 20,2 ± 2,2 

FH 5X 18,5 ± 0,9 27,2 ± 12,2 12,8 ± 0,2 38,3 ± 3,1 

FH 10X 29,0 ± 12,2 23,0 ± 2,8 13,0 ± 1,4 37,4 ± 3,0 

 

 

 

 
Grafico 23 –  Histograma representativo após análise no programa FlowJo®, mostrando a distribuição do 

conteúdo de ADN nas fases do ciclo celular  na cultura de hepatócitos com adição dos FH na 
concentração de 1X, após 24 horas de tratamento 

 

 Gráfico 22 –  Histograma representativo após análise no programa FlowJo®, mostrando a 
distribuição do conteúdo de ADN nas fases do ciclo celular na cultura primária de 
hepatócitos com adição dos FH na concentração de 1X, após 24 horas de tratamento 
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-*** p< 0,001, Teste de Variância ANOVA 
 

Gráfico 23 -  Gráfico representativo das médias ± DP das fases do ciclo celular da cultura primária de hepatócitos 
do grupo controle (A) e, após a adição dos fatores nutricionais nas concentrações de 1X (B), 5X (C) 
e 10X (D), durante 24 horas de tratamento 

 

 

 
Tabela 6 -  Médias ± DP das fases do ciclo celular das culturas primárias de hepatócitos dos grupos S/FH e FH nas 

concentrações 1X, 5X e 10X, após 48 horas de tratamento 
 

Tratamentos 
(n=3) G0/G1 S G2/M 

 
Apoptose/Necrose 

S/FH 36,5 ± 9  24,3 ± 4,4 10,0 ± 2,4 36,1 ± 3,0 

FH 1X 0,9 ± 0,4 25,6 ± 0,6  7,8 ± 1,7 45,8 ± 3,4  

FH 5X 23,9 ± 3,7 26,8 ± 1,0  6,9 ± 0,5  44,9 ± 3,3 

FH 10X 21,1 ± 5,4  42,7 ± 4,0  11,2 ± 2,3  28,7 ± 1,8  
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   *** p< 0,001, Teste de Variância ANOVA 
 
Gráfico  24 -  Gráfico representativo das médias ± DP das fases do ciclo celular da cultura primária de hepatócitos 

do grupo controle (A) e, após a adição dos fatores hepatotróficos nas concentrações de 1X (B), 5X 
(C) e 10X (D), durante 48 horas de tratamento 

 

 

Tabela 7 -  Médias ± DP das fases do ciclo celular das culturas primárias de hepatócitos dos grupos S/FN e FN 
nas concentrações 1X, 5X e 10X, após 72 horas de tratamento 

 
Tratamentos 

(n=3) G0/G1 S G2/M Apoptose/Necrose

S/FN 22,2 ± 7,9 39,2 ± 14,5 13,6 ± 5,0 25,3 ± 2,5 

FN  1X 22,6 ± 1,0 18,9 ± 7.9  13,3 ± 0,8 47,4 ± 3,4 

FN  5X 28,3 ± 4,7 27,7 ± 13,9  8,6 ± 1,3  33,5 ± 2,9  

FN 10X 23,2 ± 6,2  24,8 ± 14,3  11,2 ± 1,8  36,1 ± 3,0  
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 *** p< 0,001, Teste de Variância ANOVA 
 
Gráfico 25 - Gráfico representativo das médias ± DP das fases do ciclo celular na cultura primária de hepatócitos 

do grupo controle (A) e, após a adição dos FH nas concentrações de 1X (B), 5X (C) e 10X (D), durante 
72 horas de tratamento 

 

 

 

5.9  A ATIVIDADE DO POTENCIAL ELÉTRICO DA MITOCÔNDRIA  

 

 

A integridade e o potencial elétrico da membrana mitocondrial foram avaliados 

pela incorporação da rodamina 123 (Rho-123) em hepatócitos cultivados na presença 

e ausência de FH por citometria de fluxo. Nos hepatócitos obtidos inicialmente (T0) 

observou-se um potencial elétrico basal mínimo, demonstrando a integridade e a 

viabilidade das mitocôndrias (Gráficos 26, 27 e 28), que após a manutenção em 

cultura e estímulo proliferativo dos FH nas concentrações de 1X e 10X aumentaram 

significativamente 24 e 72 horas após o tratamento (Gráfico 26 A e B). Os valores das 
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médias e desvio padrão obtido dos diferentes grupos experimentais, bem como as 

comparações estatísticas estão apresentados no gráfico 29 e tabela 9. 

A diferença estatística entre a intensidade de ligação e permeabilização pela 

membrana mitocondrial do fluorocromo Rh 123 foi analisado entre os diferentes 

grupos experimentais pelo programa de comparações entre as unidades arbitrárias de 

fluorescência a partir da tangência das retas dos diferentes grupos pelo teste 

Kolmogorov-Smirnov, apresentados no anexo C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- curva representada na cor preta refere-se aos hepatócitos obtidos em T0 
- curva representada na cor verde refere-se aos hepatócitos obtidos FH-1X 
- curva representada na cor azul refere-se aos hepatócitos obtidos FH-10X 
 

Gráfico 26 -  Histograma representativo da curva de potencial da membrana mitocondrial marcado com 
Rodamina 123, adquirido pelo programa Cell Quest ® e analisado pelo Teste Kolmogorov-
Smirnov. As curvas representam os diferentes potenciais da membrana dos hepatócitos 
tratados e não tratados com FH nas concentrações 1X(A) e 10X (B), após 24 horas de 
cultura 
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- curva representada na cor preta refere-se aos hepatócitos obtidos em T0 
- curva representada na cor verde refere-se aos hepatócitos obtidos FH-1X              
- curva representada na cor azul refere-se aos hepatócitos obtidos FH-10X 

 

Gráfico 27 - Histograma representativo da curva de potencial da membrana mitocondrial marcado com Rodamina 
123, adquirido pelo programa Cell Quest® e analisado pelo Teste Kolmogorov-Smirnov. As curvas 
representam os diferentes potenciais da membrana dos hepatócitos tratados e não tratados com FH 
nas concentrações 1X (A) e 10X (B), após 72 horas de cultura 
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- curva representada na cor preta refere-se aos hepatócitos obtidos em T0 
- curva representada na cor verde refere-se aos hepatócitos obtidos FH-1X              
- curva representada na cor azul refere-se aos hepatócitos obtidos FH-10X 
 

Gráfico 28 - Histograma representativo comparativo do potencial da membrana mitocondrial Rodamina 
123, adquirido pelo programa Flow Jo® dos hepatócitos tratados e não tratados com FH 
nas concentrações 1X e 10X, após 24 horas (A) e 1X e 10X, após 72 horas (B)  
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                  Teste de múltiplas comparações Tukey-Kramer 
a:  diferenças estatísticas entre os tempos de cultivo T0 e a presença ou ausência dos fatores 

hepatotróficos 1X e 10X, após 24 e 72 horas de cultivo; 
b:  diferenças estatísticas entre os tempos de cultivo S/FH 24h e a presença ou ausência dos fatores 

hepatotróficos 1X e 10X, após 24 e 72 horas de cultivo; 
c:  diferenças estatísticas entre os tempos de cultivo FH-1X 24h e a presença ou ausência dos fatores 

hepatotróficos 1X e 10X, após 24 e 72 horas de cultivo. 
 

Gráfico 29 -  Gráfico de barra das médias ± DP da atividade do potencial da membrana mitocondrial de 
hepatócitos de cultura primária, após 24 e 72 horas de tratamento, na presença ou 
ausência de fatores hepatotróficos nas concentrações 1X e 10X. Experimentos 
independentes realizados em triplicata 

 
 

Tabela 8 - Análise da média ± DP da atividade do potencial de membrana 
mitocondrial de hepatócitos mantidos em cultura primária por 24 
e 72 horas após a adição de FH nas concentrações 1X e 10X por 
citometria de fluxo 

 
Tratamento/tempo 

 
(n=03) 

Rodamina 
 

X ± DP 
     T0 05,8 ± 2,7 

S/FH         24 h 18,7 ± 0,7 

FH1X       24h 17,8 ± 2,5 

FH10X     24h 15,2 ± 0,3 

S/FH      72h 22,5 ± 2,0 

FH1X     72h 28,6  ± 5,1 

FH10X   72h 25,7 ± 0,7 

X: média        DP: desvio padrão 
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5.10 AVALIAÇÃO DO PERFIL BIOQUÍMICO-ENZIMÁTICO DE HEPATÓCITOS 

CULTIVADOS COM FATORES HEPATOTRÓFICOS  

 

 

 As determinações das enzimas hepáticas foram realizadas em extratos 

citosólicos dos hepatócitos mantidos em cultura na presença e na ausência dos FH 

nas concentrações 1X e 10X analisados nos períodos de 24 e 72 horas de 

tratamento. Todos os resultados foram corrigidos pela concentração de proteína total 

obtida pelo método de Bradford das porções citosólicas dos hepatócitos rompidos 

mecanicamente em nitrogênio líquido. 

Os valores foram expressos em médias e desvio padrão de 03 culturas 

independentes, sendo que as unidades obtidas para a gama glutamil transferase 

GGT, alanino amino transferase ALT, aspartato amino transferase AST foi de U/L e 

para a atividade da amilase em unidades amilolíticas por mL (UA/mL). Foram 

utilizados como valores de referência e de comparação os valores obtidos na cultura 

no período T0, e os valores de significância do tratamento com os FH obtidos nas 

comparações dos períodos de 24 e 72 horas.  

 Os resultados mostraram que a concentração da GGT/UL aumentou 

significativamente no período de 24 horas na concentração 10X dos FH, enquanto 

que após 72 horas sua concentração foi diminuída significativamente. A determinação 

das transaminases ALT e AST mostrou comportamento semelhante sendo que a 

concentração de 10X foi aumentada após 24 horas de cultivo em relação a 

concentração de 1X dos FH , e diminuindo significativamente a sua atividade após 72 

horas de cultivo na concentração  de 10X de FH. Os dados da atividade da amilase 

mostraram aumento progressivo ao londo do cultivo acentuando-se significativamente 

em todas as condições experimentais após 72 horas do tratamento. Os valores 

médios e o desvio padrão da atividade bioquímica dos hepatócitos mantidos em 

cultura por 24 e 72 horas na presença e ausência de FH nas concentrações de 1X e 

10X estão apresentados na tabela 9. 
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Tabela 9 - Análise bioquímico-enzimática das culturas primárias de hepatócitos após a adição de FH 

1X e 10X, 24 e 72 horas de tratamento  
 
 

Tratamentos/Tempo 
(n=3) 

 
 

GGT (U/L) 
Gama 

glutamil transferase

ALT (U/L)TGP 
Alanino 

amino transferase 

 
AST (U/L)TGO 

Aspartato  
amino transferase 

AMILASE (UA/mL) 

Unidade 
amilolítica/mL 

 
S/FH t0 

 
5,7 ± 0,8 

 
1,4 ± 0,3 

 
2,7 ± 0,5  

 
14,1 ± 1,6  

 
S/FH 24h 

 
14,7 ± 1,4 

 
4,5 ± 1,2 

 
7,0 ± 1,2 11,6 ± 1, 1 

 
FH 1X 24h 

 
13,1 ± 2,3 

 
5,2 ± 1,3 

 
6,6 ± 1,0 71,0 ± 0,9 a, b 

 
FH 10X 24h 

 
34,8 ± 3,4 a, b 

 
17,7 ± 2,4 a, b, c 

 
17,5 ± 2,9 a 105,3 ± 7,5 a, b 

 
S/FH 72h 

 
51,5 ± 6,7 a, b 

 
7,8 ± 1,7 a, c 

 
27,4 ± 4,2 a, b, c 276,6 ± 15,6 a, b, c 

 
FH 1X 72h 

 
159,4 ± 10,2 a, b, c 

 
3,8 ± 1,2c 

 
85,2 ± 12,9 a, b, c 351,1 ± 22, 1 a, b, c 

 
FH 10X 72h 

 
7,0 ± 1,3 c 

 
1,0 ± 0,7c 

 
3,4 ± 0,5 

314,5 ± 18,0 a, b, c 

X: média                     DP: desvio padrão 
 
a:  diferenças estatísticas entre os tempos de cultivo T0 e a presença ou ausência dos fatores hepatotróficos 1X e 

10X, após 24 e 72 horas de cultivo; 
b:  diferenças estatísticas entre os tempos de cultivo S/FH 24h e a presença ou ausência dos fatores 

hepatotróficos 1X e 10X, após 24 e 72 horas de cultivo; e  
c:  diferenças estatísticas entre os tempos de cultivo FH-1X 24h e a presença ou ausência dos fatores 

hepatotróficos 1X e 10X, após 24 e 72 horas de cultivo. 
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6 DISCUSSÃO 
 

 

 

Os resultados obtidos nesta tese mostraram que os fatores hepatotróficos 

foram capazes de aumentar a síntese e promover a progressão nas fases do ciclo 

celular, induzindo o aumento da capacidade mitótica e proliferativa nos períodos 

estudados. Após esse período, há uma diminuição deste potencial proliferativo, 

especificamente nos grupos tratados com FH na concentração de 10X. Os 

resultados desta tese corroboram os da literatura em que fatores de crescimento, 

como o fator de crescimento hepático (HGF), e interleucina-6 (IL-6), fator de 

crescimento epidérmico (EGF), fator transformador do crescimento (TGFα) têm sido 

aplicados para estimular a síntese de ADN in vitro (PING et al., 2006). 

Outro aspecto avaliado foi a determinação do potencial citotóxico destes 

fatores em ensaios de citometria de fluxo. Os resultados também demonstraram que 

estes fatores não são citotóxicos ao longo do período de cultura, porém na 

concentração de 10X, em virtude da alta capacidade da resposta proliferativa, há 

uma proporcionabilidade no aumento das células mortas ou inviáveis 

metabolicamente.  

A adição dos FH nas concentrações estudadas nas culturas de hepatócitos 

mostrou-se eficaz na manutenção dessas células, mantendo-se funcionalmente 

ativos, com a expressão dos marcadores de seu metabolismo e diferenciação, ou 

seja, não alterou as características normais dos hepatócitos. Mullhaupt et al. (1994) 

evidenciaram, por meio de modelo envolvendo cultura celular, que a proliferação dos 

hepatócitos é regulada predominante mas não exclusivamente por mecanismos 

autócrinos. Haveria também a participação de células de outros órgãos, promovendo 

a regulação endócrina, desde que houvesse a expressão de receptores adequados 

na membrana dos hepatócitos. Portanto, durante o período de progressão, o 

processo de proliferação seria dependente de mecanismos conjuntos autócrinos, 

parácrinos e endócrinos (MICHAPOULOS, 2007; DUNCAN; DORREL; GROMPE, 

2009).  

O potencial proliferativo foi confirmado e mostrou-se diferente em sua 

expressão nas concentrações de FH 1X e 10X, nos ensaios colorimétricos pelo MTT 

e de citometria avaliados pelo potencial elétrico da membrana mitocondrial e de 
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difusão do iodeto de propídeo; os FH nas diferentes concentrações não são 

citotóxicos (Gráficos 6, 7 e 8). Estes resultados estão de acordo com PARRA et al. 

(1992) que demonstraram in vivo que a administração de FH aumenta o tamanho do 

fígado sadio dos ratos, contrariando a determinação biológica do tamanho do fígado 

seja pré-determinado. A administração intraperitoneal no sistema porta de fatores 

hepatotróficos similares qualitativamente às substâncias e hormônios presentes no 

sangue esplâncnico induz o aumento da capacidade proliferativa in vivo (PARRA et 

al., 1992). 

Os FH utilizados nesta pesquisa são, provavelmente em conjunto, os 

responsáveis pelo incremento no número de células em replicação nos períodos 

analisados nos grupos neste trabalho. A adição dos FH nas concentrações de 1X, 

5X e 10X aumentou significativamente o potencial proliferativo deste tipo celular. 

Todavia, os grupos controles analisados nos diferentes períodos de cultivo, nos 

quais não foram adicionados os fatores hepatotróficos, é nítida a redução da 

capacidade proliferativa, entretanto é uma condição normal no grupo controle, que 

por sua vez é menor quando comparada aos FH. Outro possível mecanismo seria a 

diminuição da expressão celular de moléculas de adesão (CAM), causado pela 

glutamina, assim como uma inibição da migração endotelial dos neutrófilos o que por 

si retarda o processo regenerativo tecidual. A glutamina tem sido apontada como 

possuidora de propriedades favoráveis à regeneração de inúmeros tecidos 

orgânicos, dentre os quais se encontra o tecido hepático. Alguns autores 

demonstraram ser a glutamina um fator importante no metabolismo de proteínas e 

outros aminoácidos em situações de estresse, situações nas quais foi constatado 

que seus níveis séricos encontravam-se diminuídos. Ademais, tem-se verificado um 

efeito negativo da glutamina na translocação bacteriana, comum em processos 

regenerativos orgânicos, e a qual retarda o processo regenerativo (DEVEY; CROWE 

2000; MOHR et al., 2003).  

Avanços no desenvolvimento de condições de cultivo promoveram a 

proliferação de hepatócitos de roedores. Há dois métodos de multiplicação de 

hepatócitos in vitro, um é o uso de nicotinamida e outro é o uso de meios 

enriquecidos. Em meios de cultura contendo altas concentrações de nicotinamida e 

fatores de crescimento os hepatócitos podem proliferar. Nesta condição de cultivo, 

pequenas células mononucleadas, chamadas de pequenos hepatócitos aparecem e 

formam colônias. Pequenos hepatócitos possuem alto potencial de proliferar 
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enquanto mantém as características hepáticas e podem se diferenciar em 

hepatócitos maduros. Por outro lado, a combinação de meio ricos em nutrientes com 

a adição de 2% de dimetilsulfóxido tornou possível que os hepatócitos proliferados 

apresentassem e mantivessem funções diferenciadas por longo tempo in vitro 

(MITAKA, 1998; SANTOS et al., 2003).  

 Diversas substâncias têm sido utilizadas em animais parcialmente 

hepatectomizados para avaliar o seu papel no processo regenerativo e no estresse 

oxidativo induzido pela hepatectomia parcial, uma vez que a peroxidação lipídica é 

um dos fatores moduladores do fenômeno da regeneração hepática (RONCO et al., 

2002; TREJO-SOLÍS et al., 2003). Nestes modelos, o processo de regeneração 

hepática é dividido em etapas: iniciação, progressão, fase de ciclo celular e fase final 

com parada da proliferação. A fase iniciação está associada à resposta geral à 

agressão ao fígado com alterações de citocinas que deflagram a proliferação celular. 

Há evidências de que o fator de necrose tumoral-alfa (TNF-α) e a IL-6 são 

importantes citocinas relacionadas às vias de sinalização precoces que levam à 

regeneração. A IL-6 é secretada pelas células de Kupfer, e esta secreção é regulada 

pelo TNF-α (MICHAPOULOS; DEFRANCES, 1997). A IL-6 é um importante 

estimulador da síntese de proteínas de fase aguda nos hepatócitos, como parte da 

resposta inflamatória geral (GAULDIE; RICHARDS; BAUMANN, 1992). A 

concentração sérica de IL-6 eleva-se após hepatectomia parcial, atingindo pico em 

24 horas (MATSUNAMI et al., 1992). Também a IL-6 é responsável pela ativação de 

fatores de transcrição, como o STAT 3 (Signal Transduction and Activator of 

Transcription-3), NFkappaB (Nuclear factor kappa B) e AP-1( Activating protein-1), 

os quais estimulam a síntese de ADN (MANGNALL; BIRD; MAJEED, 2003). 

A fase de progressão é caracterizada pelo aparecimento dos fatores de 

crescimento envolvidos na proliferação celular (MANGNALL; BIRD; MAJEED, 2003), 

destacando-se fator de crescimento hepatotrófico (HGF), fator transformador de 

crescimento-alfa (TGF-α), fator de crescimento epidérmico (EGF), fator do 

crescimento endotelial vascular (VEGF) e fator de crescimento do fibroblasto (FGF) 

(MICHAPOULOS; DEFRANCES, 1997; MICHAPOULOS, 2007; DUNCAN; DORREL, 

GROMPE, 2009). Os resultados obtidos nas culturas primárias de hepatócitos, como 

modelo experimental, semelhantes à HP, a adição dos FH nas diversas 

concentrações foi capaz de aumentar o número de células nas diferentes fases do 

ciclo celular, mostrando ser um agente indutor da fase de progressão, portanto é 
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uma mistura complexa de substâncias envolvidas no suporte de fatores de 

crescimento. Nos diferentes períodos de cultivo há uma distribuição cinética em 

resposta às diferentes concentrações dos FH. O tratamento com as diferentes 

concentrações dos FH em hepatócitos mostrou que a morte celular por apoptose foi 

maior na concentração de 10X em relação às concentrações de 1X e 5X dos FH. 

Quanto à fase do ciclo celular, sabe-se que normalmente os hepatócitos se 

encontram quiescentes, na fase G0, após o estímulo de citocinas da fase iniciação, 

ocorre ativação de genes que levam os hepatócitos da fase G0 para G1. Nesta, as 

células tornam-se responsivas aos fatores de crescimento e progridem pelo ciclo 

celular, passando para a fase S, em que há síntese de ADN. Segue-se a fase G2, 

em que são sintetizadas as proteínas necessárias para a divisão celular, e por fim a 

fase da mitose (M) propriamente dita (FAUSTO; CAMPBELL, 2003). 

Após uma fase de intenso crescimento e reestruturação do parênquima 

hepático, o processo regenerativo cessa. A síntese de ADN se completa em 72 

horas, seguindo-se as alterações histológicas. O principal sinalizador da parada da 

multiplicação celular é o TGF-β1. Sabe-se que a regulação do crescimento hepático 

está relacionada com o peso corpóreo e não depende do volume do fígado residual 

(FAUSTO; CAMPBELL, 2003). Os resultados mostraram que os FH nas diferentes 

concentrações induziram resposta de síntese (fase S), que poderiam estimular a 

progressão e cinética nas fases do ciclo celular (Tabelas 3 e 4), como também 

nestas mesmas condições experimentais promoveram o aumento da síntese de 

colágeno. O aumento da matriz extracelular é um sinalizador positivo para a 

resposta proliferativa dos FH. Contrário aos resultados obtidos por Fausto et al. 

(1986), nesta tese há uma resposta proliferativa ao longo do período de cultivo 

somada à resposta de síntese (fase S e colágeno), como também na expressão de 

receptores do citoesqueleto de hepatócitos, envolvidos na sua diferenciação e 

potencial proliferativo. Além disso, metabolicamente os hepatócitos mantidos em 

cultura foram capazes de sintetizar enzimas hepáticas, assim como transpostar e 

armazenar outras enzimas envolvidas no metabolismo digestório, após a adiçao dos 

FH e, que se mantiveram expressas até 72 horas. 

 Por outro lado, foi demonstrado que as CEH são responsáveis pelo 

armazenamento de vitamina e síntese de colágeno em resposta a lesões hepáticas, 

e também é capaz de ativar a resposta de linfócitos T (WINAU et al., 2007). 
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Há uma pequena população de células progenitoras hepáticas (ovais) ou 

stem cells que podem gerar todos os tipos de células presentes no fígado, nas 

condições usuais de hepatectomia parcial. Quando a multiplicação dos hepatócitos é 

impedida por lesões tóxicas, necrose maciça ou carcinogênese, ou em situações 

experimentais pela administração de galactosamina, dipina ou retorsina, as células 

tronco contribuem para a restauração da massa hepática funcional (MANGNALL; 

BIRD; MAJEED, 2003; MICHALOPOULOS, 2007, DUNCAN; DORREL; GROMPE, 

2009). No entanto, a regeneração do fígado após hepatectomia parcial envolve a 

proliferação de todas as populações de células maduras que compõem o órgão 

intacto. Tais células incluem os hepatócitos, células do epitélio biliar, células 

endoteliais fenestradas, células de Kupfer e as células de Ito. Evidências sugerem 

que a maioria da manutenção do fígado é atingida diretamente pela divisão de 

hepatócitos e células epiteliais ductais (PONDER, 1996). 

Os fatores hepatotróficos adicionados às culturas de hepatócitos induziram, 

neste trabalho, de acordo com a concentração, o aumento na proporção de células 

mortas por necrose, prevenindo a apoptose, possivelmente por aumentar o tempo de 

sobrevida ou talvez o aumento da síntese de moléculas anti-apoptóticas via 

mitocondrial. Os experimentos da integridade da membrana mitocondrial 

demonstraram claramente a presença de um potencial ativo em hepatócitos 

cultivados na presença dos FH nos períodos estudados. Destacam-se os resultados 

da concentração de 10X, após 72 horas, que apesar do aumento gradativo da 

resposta proliferativa após o cultivo, ainda suportam um número maior de células 

viáveis, que em outras condições experimentais, como na ausência dos FH. Durante 

a regeneração e remodelação do tecido hepático, verificou-se que o fenômeno da 

apoptose ocorre como resposta fisiológica, com a finalidade de eliminar células 

defeituosas que porventura se formem durante o rápido processo de divisão celular. 

Apoptose é a morte induzida por programa intracelular, segundo o qual células 

destinadas a serem eliminadas ativam enzimas que degradam seu próprio ADN, 

proteínas nucleares e citoplasmáticas. É um fenômeno normal que permite a 

destruição de células que não são mais necessárias e a manutenção da estabilidade 

nos diferentes tecidos. No fígado, a apoptose é também responsável pela perda de 

células em doenças virais, agressões tóxicas e necrose isquêmica (KUMAR; 

ABBAS; FAUSTO, 2005).  
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 A iniciação da apoptose, fenômeno amplo e complexo, ocorre por duas vias 

distintas: a extrínseca e a intrínseca . As duas vias convergem para a ativação das 

caspases. Na fase de execução da apoptose ocorre ativação das endonucleases, 

quebra da cromatina nuclear e do citoesqueleto. Há fragmentação da célula com a 

formação de corpos apoptóticos, constituídos de citoplasma, restos de organelas e 

fragmentos nucleares (KUMAR; ABBAS; FAUSTO, 2005). A adição dos FH nos 

hepatócitos foi capaz de modificar expressivamente a proporção de células nas 

fases do ciclo celular, nos diferentes períodos, como também a indução de morte 

celular programada do tipo apoptose. Neste trabalho a morte celular do tipo 

apoptose foi caracterizada pela expressão do fosfolipídeo fosfatidil serina, anexina 

V, na membrana externa da célula em morte celular. A via extrínseca é iniciada pela 

união dos ligantes específicos, presentes no meio extracelular, com os chamados 

“receptores de morte” correspondentes, que se encontram na superfície da célula, 

que quando ativados transmitem um sinal de morte para o citoplasma. Os domínios 

de morte (DDs) se ligam às moléculas adaptadoras do tipo FADD (Fas-associated 

death domain) ou TRADD (TNFR receptor adaptor with death domain). Os domínios 

efetores de morte (DEDs) interagem formando um complexo DED-DED que 

seqüestra pró-caspases-8. Muitas moléculas de pró-caspase 8 se aglomeram e 

clivam umas as outras gerando caspase-8 ativada. A cascata de ativação das 

caspases é iniciada, o que leva à fase de execução da apoptose (ASHKENAZI, 

2002). 

O balanço entre a expressão de genes das proteínas pró-apoptóticas (Bak e 

Bax) e anti-apoptóticas (Bcl-2 e Bcl-XL) são de grande importância durante o 

processo de regeneração hepática (MASSON et al., 2000; KARAVIAS et al., 2003; 

AKCALI et al., 2004; TAKUSHI et al., 2006).  

A capacidade regenerativa das células hepáticas in vivo é iniciada pelo 

recrutamento de células inflamatórias que neutralizam possíveis agentes infecciosos 

como também a remoção de células necróticas. Nesta fase as CEH são recrutadas 

para o sítio da lesão e são responsáveis pela síntese e secreção dos componetes da 

MEC. O recrutamento e a proliferação das CEH controlam a secreção de fatores 

solúveis que amplificam a organização das células (MARRA, 1999) In vitro,) a adição 

dos FH induz possivelmente a produção e secreção de fatores solúveis para o meio 

capaz de aumentar a síntese de componentes da MEC como o colágeno, que 

respondem positivamente a estímulos de regeneração e remodelamento; como se 
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pode observar nos achados das expressões dos receptores e da atividade 

enzimática dessas células. 

A manipulação nutricional é capaz de induzir a proliferação hepatocelular em 

fígados “sadios” de ratos e camundongos. Em modelos experimentais animais 

quando mantidos exclusivamente com solução glicosada a 20%, sem qualquer outra 

fonte nutricional durante três dias, seguida da refeição hiperprotéica, por exemplo, 

caseína hidrolisada, tem mostrado que a síntese de ADN não se altera durante os 

três dias de indução, mas eleva-se rapidamente após a administração de 

aminoácidos, sendo o pico obtido 15 horas após a refeição hiperprotéica, quando há 

um aumento de 16 vezes na síntese de ADN. A análise da expressão de proto-

oncogenes reguladores da capacidade proliferativa durante o período de indução 

revelou aumento nos níveis de RNAm para os oncogenes c-jun, c-myn e p-53, 

semelhantemente ao observado nas primeiras horas após a hepatectomia parcial. 

Considerando também que o pico de síntese de ADN após a suplementação 

protéica ocorre 7-9 horas mais cedo em relação ao requerido após a hepatectomia 

parcial, pode-se presumir que a “iniciação” dos hepatócitos (transição G0-G1) ocorre 

ainda durante o período de privação protéica. Após a administração de aminoácidos, 

o hepatócito progride em direção a síntese de ADN, podendo-se detectar re-

expressão do proto-oncogene p-53 e ativação de c-Ha-ras, cujo pico coincide com o 

pico de síntese de ADN. Quando hepatócitos, durante o período de indução, são 

transferidos para meios de cultura, estes são capazes de atingir o pico de síntese de 

ADN mais precocemente que hepatócitos normais (cerca de 20 horas mais cedo), na 

ausência de qualquer fator de crescimento (MEAD et al., 1990; RAMALHO, 1998; 

DUNCAN; DORREL, GROMPE, 2009). 

    Não se conhece o mecanismo pelo qual manipulação nutricional induz 

“iniciação” de hepatócitos. O efeito modulador pode ser secundário a uma reação de 

estresse induzida por alterações nutricionais e/ou adaptações metabólicas, 

resultados que também justificam os desta tese, em que a capacidade de 

multiplicação e diferenciação dos hepatócitos foi acompanhada pela expressão de 

marcadores para este tipo celular, como as citoqueratinas, ou ainda ressalto os 

marcadores do metabolismo bioquímico especifico dos hepatócitos, in vitro.  

Adaptações metabólicas ocorrem imediatamente após a hepatectomia parcial, 

causadas por maior demanda funcional imposta ao fragmento hepático 

remanescente, alterações metabólicas e/ou reações de estresse capazes de 
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desencadear o processo de proliferação celular (MEAD et al., 1990; RAMALHO, 

1998; DUNCAN, DORREL, GROMPE, 2009). 

A administração de doses diárias na cavidade peritonial de ratos cirróticos 

durante sete dias da solução de FH mostraram um aumento da massa hepática de 

média de 114%, porém houve 60% de mortalidade nos animais. Estudos 

subseqüentes mostraram que ratos hepatectomizados apresentaram redução de 

cerca de 44% de colágeno hepático e os ratos sadios estimulados por FH (40mg/Kg 

durante sete dias) mostraram 37% de redução. O uso de FH, em conjunto com a 

insulina e o glucagon pela via intraperitoneal durante 10 dias mostraram que o 

fígado intacto responde adequadamente aos fatores nutricionais (GUERRA et al., 

2009). O hormônio tireoideano T3 também mostrou ser um importante fator para 

aumentar a massa hepática, apesar do alto índice de mortalidade (50 a 70%) 

(PARRA et al., 1992, 1994, 1995, 1996). Sabe-se que o aumento da massa hepática 

observada por Parra et al. (1992, 1994, 1995, 1996) e Guerra et al. (2009), durante 

10 dias com FH poderia ter  várias aplicações como estimular o crescimento do 

fígado antes ou depois do transplante entre vivos, acelerar o processo de 

regeneração hepática após hepatectomia parcial (COGLIATI et al., 2004a; 

MIRANDA et al., 2005), ou mesmo diminuir a síntese de  colágeno em fígados com 

fibrose ou cirróticos (PEREIRA et al., 2003; HERNANDEZ-BLASQUEZ et al., 2005).  

A regeneração hepática é atribuída à proliferação de hepatócitos seguida de 

HP parcial acompanhada da secreção de um grande número de fatores de 

crescimento e citocinas como a IL-6, TNF e HGF (FAUSTO; WEBER, 1993; 

RAMADORI;  ARMBRUST,  2001; FAUSTO; CAMPBELL; RIEHLE, 2006). As células 

parenquimatosas (hepatócitos – autócrina) e não parenquimatosas (células de 

Kupfer, células de Ito e células endoteliais sinusoidais (CES) – parácrina) estão 

envolvidas na regeneração hepática e podem secretar fatores de crescimento e 

citocinas, como descritos anteriormente (MICHALOPOULOS, 2007; DUNCAN; 

DORREL; GROMPE, 2009). No entanto, o mecanismo de regeneração é complexo, 

as CES são sensíveis a mudanças bruscas no fluxo sanguíneo, estreitamente 

associada com a microcirculação hepática, estabilidade do meio ambiente interno, 

de vital importância como fonte de nutrientes, fatores de crescimento para a 

proliferação de hepatócitos, pela formação de novos vasos sanguíneos, bem como a 

produção de óxido nítrico (NO). Tais características sugeriram serem estas células 
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essenciais para a função hepática (LIMMER et al., 2000; LIMMER; KNOLLE, 2001; 

MATSUMOTO et al., 2001; XU et al., 2003; LECOUTER et al., 2003; NEDREDAL et 

al., 2003; MENDOZA; VIDAL-VANACLOCHA, 2003; PING et al., 2006). Estas 

citocinas e radicais livres poderiam desenvolver papel importante na fase inicial da 

proliferação, assim como no término do processo regenerativo (MALIK; SELDEN; 

HODGSON, 2002). 

 A via intrínseca resulta de aumento da permeabilidade da membrana 

mitocondrial e liberação de moléculas pró-apoptóticas para o citoplasma (HUA et al., 

1988). Nos experimentos realizados para a avaliação do potencial elétrico da 

membrana mitocondrial pela rodamina 123 em cultura de hepatócitos mostraram a 

influência dos FH no status metabólico dos hepatócitos. Estes resultados em 

conjunto aos dados obtidos das fases do ciclo celular confirmam o potencial 

biológico dos FH na manutenção, diferenciação e maturação dos hepatócitos. A 

rodamina 123 foi responsável pela coloração das mitocôndrias dos hepatócitos 

realizada sem que ocorresse o processamento por vesículas de endocitose ou por 

lisossomos; estes dados corroboram aos obtidos no teste de citotoxidade pelo PI 

obtidos por citometria de fluxo. 

 Nas membranas mitocondriais e citoplasma encontram-se também as 

moléculas anti-apoptóticas, cuja produção é estimulada por fatores de crescimento. 

Essas proteínas reguladoras da apoptose fazem parte da família Bcl-2 (B-cell 

lymphoma) (HUA et al., 1988). Quando os níveis de Bcl-2 e membros da família 

como Bcl-XL diminuem a permeabilidade da membrana mitocondrial aumenta e 

muitas proteínas ativadoras da cadeia proteolítica passam da mitocôndria para o 

citoplasma, condições estas que foram detectadas precocemente nos experimentos 

do potencial elétrico da membrana mitocondrial dos hepatócitos cultivados na 

presença dos FH que modularam nestas condições experimentais positivamente e 

preventivamente a indução de morte celular, possivelmente por apoptose. 

 Na fase de execução da apoptose ocorre ativação das endonucleases, 

quebra da cromatina nuclear e do citoesqueleto. Há fragmentação da célula com a 

formação de corpos apoptóticos, constituídos de citoplasma, restos de organelas e 

fragmentos nucleares (KUMAR; ABBAS; FAUSTO, 2005). Os resultados da 

expressão dos marcadores do citoesqueleto, CK-8, 18 e desmina mantiveram-se 

expressos nos períodos de 24 e 72 horas nas culturas tratadas com os FH nas 

concentrações de 1 e 10X, sugerem que esses marcadores permanecem expressos 
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no arranjo dos microfilamentos e filamentos intermedários do citoesqueleto em 

células viáveis, o que não sinalizariam para a morte por apoptose.  

Moolten, Oakman e Bucher (1970) e Ekberg et al. (1992)  demonstraram que 

a administração de hormônio de crescimento (GH) ou de fator de crescimento 

semelhante à insulina (IGF-I) – peptídeo mitogênico com atividade promotora de 

crescimento e diferenciação de tecidos, além dos efeitos metabólicos semelhantes 

aos da insulina (BENNETT et al.,1983; WANG et al.,1991) aumenta a síntese de 

ADN, e Baruch et al. (1993) concluíram que na regeneração hepática a taxa de 

hormônio de crescimento ligado à proteína está aumentada (MOOLTEN; OAKMAN; 

BUCHER, 1970; BARUCH et al., 1993; EKBERG et al., 1992). Os IGFs são 

encontrados na circulação associados a proteínas e há muito pouco IGF livre (f IGF) 

(STYNE, 1998). Apesar de não avaliado isoladamente neste trabalho, os efeitos da 

insulina e do GH, de seus receptores ou vias de sinalização, deve ser considerado 

na indução de proliferação desses fatores presentes na solução de FH utilizada na 

suplementação do meio para o cultivo dos hepatócitos. O sistema IGF inclui os 

ligantes IGF-I e IGF-II, os receptores (tipo 1 e 2 de IGF, IGF-IR e IGF-IIR, 

respectivamente), as proteínas ligadoras de IGF (IGFBP1 a 6) e as proteínas 

intracelulares sinalizadoras associadas ao IGF-IR, que incluem os membros da 

família do IRS (insulin-receptor substrate), AKT, mTOR (targe of rapamicina) e a S6K 

(S6 kinase) (CLEMMONS, 1998; JONES; CLEMMONS, 1995; FIRTH; BAXTER, 

2002; TATAR; BARTKE; ANTEBI, 2003).  

O fígado é o responsável pela síntese da maior concentração circulante de 

IGFs e IGFBPs, mas essas substâncias também podem ser localmente secretadas 

em outros órgãos por ação autócrina ou parácrina (CLEMMONS, 1998). Outro fator 

indutor de proliferação que poderia influenciar a capacidade proliferativa dos 

hepatócitos tratados com FHs, supostamente são produzidos após a estimulação 

destas células com os FH, que auxiliam numa segunda etapa de ativação a resposta 

proliferativa. Como descrito por Clemmons (1998) os hepatócitos produzem 

localmente IGF e IGFBP com efeitos potenciais proliferativos. Estudos in vitro e em 

animais sugerem que os componentes do ciclo celular inibem a apoptose tanto por 

ação direta com outros fatores de crescimento como por ação indireta, interagindo 

com outros sistemas moleculares intracelulares envolvidos na promoção e/ou 

progressão da proliferação (CASTRO; SPINOLA; GUERRA-JÚNIOR, 2005). 
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A adição dos fatores hepatotróficos 48 e 72 horas às culturas de hepatócitos 

em todas as concentrações utilizadas aumentou a capacidade de síntese (S) 

(Tabelas 7 e 8), quando comparadas às culturas mantidas 24 horas (Tabela 6). 

Possivelmente, em resposta aos estímulos proliferativos observados nos ensaios de 

viabilidade celular pelo teste colorimétrico-MTT e na capacidade do potencial da 

membrana mitocondrial. Esses dados corroboram e suportam as informações de 

Parra et al. (1995) é possível modificar a relação de proporção do fígado com o peso 

do corpo do animal, com aumento do tamanho do fígado causado pela infusão 

intraperitoneal de FH, tais como a glicose, aminoácidos, insulina, glucagon, 

vitaminas, eletrólitos e triiodotironina (T3) e que a  suplementação com fatores de 

crescimento promovem o aumento da capacidade regenerativa de lesões hepáticas 

parciais em modelos experimentais.  

As funções metabólicas e a cinética de absorção e depuração avaliadas pelo 

verde de indocianina, como as enzimas transaminases dos hepatócitos in vitro 

mostraram que a adição dos FH nas diferentes concentrações não altera sua 

capacidade funcional até 72 horas de cultivo. Esta metodologia avaliada nesta tese 

ressalta a viabilidade da adição dos fatores hepatotróficos na manutenção, função e 

na capacidade proliferativa deste tipo celular mantido em culturas primárias. Não 

ocorreram modificações expressivas no potencial funcional, como também na 

manutenção da diferenciação e maturação dos hepatócitos após a adição das 

diferentes concentrações dos FH. O perfil da absorção e depuração in vitro do verde 

de indocianina nestes hepatócitos não foi modificada. 

A absorção e depuração hepática do verde de indocianina ocorrem por meio 

de dois importantes processos; pela captação através da membrana plasmática dos 

sinusóides com alta média de extração e pela remoção dos hepatócitos por meio do 

transporte citoplasmático via ATP dependente (FAYBIK; HETZ, 2006) e exclusiva 

excreção biliar sem ocorrer conjugação intra-hepática ou circulação enterohepática 

(SHINOHARA et al., 1996). O verde de indocianina é distribuído no volume 

plasmático sem distribuição extravascular e removido exclusivamente pelo fígado 

para dentro da bile sem biotransformação (WHEELER; CRANSTON; MELTZER, 

1958; CHERRICK et al., 1960). A enzima glutatione-S-transferase (GST alpha) é a 

proteína que carreia a ICG nos hepatócitos (SATO et al., 1992). Após injeção 

intravenosa, o verde de indocianina é ligado a proteínas do plasma, primariamente a 

albumina, é rapidamente absorvido pelo fígado e então excretada sem alterações 
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pela bile. Metabolicamente os FH adicionados não alteraram a função hepática como 

também não modificaram o potencial enzimático exclusivo das vias hepáticas e 

biliares que neste projeto foram avaliadas quantitativamente pelas transaminases e 

no armazenamento da amilase. 

 O VIC é carreado no plasma ligado a lipoproteínas e excretado 

exclusivamente pelo fígado dentro da bile sem sofrer modificações metabólicas 

(ADACHI et al., 1995). Experimentos realizados por Yamada et al. (2002) indicaram 

não haver efeitos adversos na viabilidade celular nesta concentração, estes dados 

corroboram com os ensaios de viabilidade celular pelo MTT e de citotoxidade pelo PI 

obtidos pela citometria de fluxo após `a adição dos FH  

A quantidade de excreção biliar e a média de excreção do VIC na bile 

refletem o nível hepático de ATP, o que também possivelmente reflete o potencial da 

membrana mitocondrial. Ainda, a determinação da excreção biliar do verde de 

indocianina contribui de forma precisa para avaliar o nível energético hepático antes 

de cirurgia em pacientes com icterícia obstrutiva (NISHIDA et al., 2000). Portanto, a 

mensuração direta da absorção e depuração hepática do verde de indocianina 

fornece um adequado instrumento para avaliação das funções hepáticas 

(SHINOHARA et al., 1996).  

Entre as transformações enzimáticas e químicas que compõem o 

metabolismo normal dos organismos vivos, encontram-se a formação dos radicais 

livres e os mecanismos enzimáticos e não enzimáticos que combatem estas 

espécies altamente reativas. O equilíbrio entre a produção e o combate de radicais 

livres é essencial para manter a integridade das estruturas moleculares das 

proteínas, lipídios, carboidratos, nucleotídios necessárias para a homeostase 

metabólica. A peroxidação lipídica induzida por radicais livres é um dos danos 

moleculares mais expressivos do processo metabólico degenerativo molecular.  

Agentes tóxicos xenobióticos ou metabólitos intermediários são fatores que 

aumentam a produção de radicais livres nos organismos vivos, podendo levar ao 

estresse oxidativo. Na formação de radicais livres pela peroxidação lipídica dos 

lipídios insaturados na membrana celular, o Malonaldeído (MDA) é um dos principais 

produtos, níveis elevados de MDA indicam injúrias nos hepatócitos. O MDA é o 

produto desta peroxidação, pois através dele são mensuradas as espécies reativas 

ao ácido tiobarbitúrico (TBARS). O aumento destas espécies está relacionado ao 
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aumento da peroxidação de lipídeos e ao dano oxidativo (DRAPER; HADLEY, 1990; 

HU et al., 2000). 

Os fatores hepatotróficos na concentração de 1X, adicionados às culturas 

primárias de hepatócitos nos períodos de 24 e 48 horas inibiram a formação de 

radicais livres, derivados do ácido tiobarbitúrico (0,94 e 3,48nmol/mL, 

respectivamente), isto é, protegeram a membrana celular da peroxidação lipídica, 

demonstrando uma ação protetora das células, uma vez que o aumento do potencial 

antioxidante reduz a disponibilidade de radicais livres, beneficiando a cultura celular 

(Gráfico 15 A e B). Os fatores hepatotróficos aumentaram significativamente a 

produção de radicais peroxidados lipídicos poliinsaturados em sobrenadantes de 

cultura primária de hepátocitos.  

A peroxidação dos lipídios das membranas celulares é apenas um exemplo 

de lesão biológica que pode ser promovida pelos radicais livres, uma vez que 

praticamente todas as biomoléculas são suscetíveis à oxidação (HALLIWELL; 

GUTTERIDGE, 1989). Os resultados mostraram que as concentrações 1X e 5X 

induziram a produção de radicais peroxidados após 72 horas, enquanto que a 

concentração 10X mostrou-se inicialmente após 24 horas de cultura, um potente 

indutor. São hipóteses que podem ser ressaltadas nesta modulação é o balanço 

entre o estímulo proliferativo, a capacidade de resposta a este estímulo, o consumo 

energético (potencial da membrana mitocondrial), a manutenção da viablilidade 

celular e a diferenciação demonstrando sua capacidade inibitóriada proliferação). 

Para se protegerem contra oxidações os organismos dispõem de mecanismos 

químicos e enzimáticos. Neste sistema de cultivo celular a adição de componentes 

presentes na solução de fatores hepatotróficos, como a vitamina C, o ácido fólico, o 

ácido glutâmico, a nicotinamida são potentes antioxidantes e, possivelmente em 

conjunto modulam as respostas proliferativas dos hepatócitos. Outro aspecto que 

poderia ser abordado é a interação destes componentes como mediadores de vias 

de sinalização como segundos mensageiros, por exemplo, as vias dependentes de 

cálcio, o fosfatidilinositol e o AMP cíclico. 

 A glutathione reduzida (GSH) desempenha um papel importante no 

metabolismo da célula, a diferenciação, a proliferação e na apoptose e como 

resultado, nos distúrbios em sua homeostase (BALLATORI et al.,  2009a,b,c). OS 

FH foram preventivos na indução de morte por apoptose, expressão de marcadores 

de citoesqueleto, que além de manterem a integridade dos receptores de 
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diferenciação de hepatócitos ao serem fosforilados induzem apoptose, ou ainda 

deve-se ressaltar a manutenção do sistema enzimático após os diferentes  períodos 

de cultura celular. Um dos fatores que poderiam contribuir para a manutenção da 

capacidade proliferativa e metabólica nas culturas de hepatócitos cultivado na 

presença de FH poderiam ser providos da atividade da GSH. 

A proporção da atividade da GSH pode refletir no ambiente oxirredutor 

intracelular, ambiente que é determinante na função celular, incluindo a 

diferenciação (CHÉNAIS et al., 2000; HENMI et al., 2001, SMITH; DAVIES; 

MCBRIDE, 2000; ANSELMO; COBB, 2004; ARDITE et al., 2004; KIM; SABATINI, 

2004; HUH et al., 2004) proliferação e na apoptose (GHIBELLI et al., 1995; HALL, 

1999; VOEHRINGER, 1999); afetar o sinal de transdução (STAAL et al., 1990; 

SUZUKI et al., 1997; BLACKBURN; PODGORSKI; BULLA, 1999), expressão do 

gene (ARRIGO, 1999; HAMMOND, 2001), na modulação da função de proteínas 

(STAAL et al., 1994; em canais de íons e bombas, proteínas mitocondrial, bem como 

proteínas do citoesqueleto (ZIEGLER, 1985; DALLE- DONNE et al., 2007; GHEZZI; 

DI SIMPLICIO,  2007; LILLIG; BERNDT; HOLMGREN, 2008; SHELTON; MIEYAL, 

2008). A citometria de fluxo é um recurso emergente na medicina veterinária que 

permite uma análise rápida, objetiva e quantitativa de células em suspensão 

(FALDYNA et al., 2001). O citômetro de fluxo é um aparelho utilizado para avaliação 

da emissão de fluorescência das células (FACS – Fluorescence Activated Cell 

Sorter), como na separação física de células, de acordo com as características 

citométricas (CHAUDRI et al., 1999; WILKERSON, 2004). 

A citometria de fluxo foi o instrumento utilizado para a determinação da 

expressão de marcadores do citoesqueleto como a citoqueratina e a desmina. As 

citoqueratinas são proteínas estruturais importantes das células epiteliais e exibem a 

maior heterogeneidade dentre todas as proteínas dos filamentos intermediários, 

constituem uma forma de filamento protéico intermediário (7-11nm) presente no 

citoplasma das células eucarióticas, que permite o suporte mecânico para as células 

e seus núcleos (OSBORN; WEBER, 1982). A sua ocorrência em uma determinada 

célula varia segundo o tipo histológico, período de desenvolvimento embrionário, 

estado de diferenciação, meio de crescimento e estado patológico (MOLL; MOLL; 

WIEST, 1982; MOLL et al., 1982; SUN et al., 1983; CRIBIER; GROSSHANS, 1993; 

SMACK; KORGE; JAMES, 1994). Neste estudo estes marcadores foram 

acompanhados após a adição de 1X e 5X dos FH, sendo que os resultados obtidos 
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mostraram uniformidade em sua expressão. A expressão das citoqueratinas durante 

o desenvolvimento embrionário do fígado por imunoistoquímica demonstrou que as 

células epiteliais no fígado em desenvolvimento apresentam citoqueratina 8 e 18 

durante o período de embriogênese (DESMET, 1985; SHAH; GERBER, 1989; 

STOSIEK; KASPER; KARSTEN, 1990), razão pela qual utilizamos a citoqueratina 

CK-8 e CK-18 para a caracterização do tipo celular e no estadio de maturação 

celular. A citoqueratina 8 e 18 tem um papel fundamental nas vias centrais da 

apoptose. É uma cisteína protease responsável pela quebra e empacotamento de 

componentes celulares para a regulação e reparo do ADN. 

A importância e relevância dos modelos experimentais para o estudo dos 

efeitos das drogas imunossupressoras sobre a regeneração e remodelação do 

parênquima hepático têm-se mostrado de grande interesse a utilização destes 

modelos na regeneração hepática. Na literatura verifica-se que os dois modelos mais 

utilizados são aqueles in vivo com ratos jovens ou adultos e modelos de cultivo de 

hepatócitos in vitro. A importância dos modelos experimentais, bem como a 

implementação dos métodos moleculares e imunoistoquímicos utilizados ensejam 

estudos futuros sobre os diversos mecanismos envolvidos e sobre a ação de novas 

drogas, suplementação nutricional, terapias gênica e celular na regeneração 

hepática (TANNURI, 2007; TANNURI; TANNURI, 2008).  

O modelo experimental in vitro, utilizado no desenvolvimento desta tese 

mostrou-se eficaz para avaliar a ação de fatores hepatotróficos, como fatores de 

crescimento em hepatócitos, nos aspectos concernentes à sua proliferação, 
metabolismo e ciclo celular. Os FH mantiveram viáveis os hepatócitos ao longo do 

período de cultura sem promover efeitos citotóxicos, alterações metabólicas ou em 

sua capacidade de proliferação. Não foram observadas alterações celulares, 

morfológicas e funcionais nas diferentes concentrações de FH. Marcadores de 

proliferação, seus reguladores e do citoesqueleto específicos para os tipos celulares 

provenientes do parênquima hepático mostraram-se informativos, e nas condições 

experimentais desenvolvidas nesta tese foram importantes para a caracterização 

dos estadios de diferenciação celular. Essas informações poderão ser úteis, como 

ferramenta para o aprimoramento de terapêuticas adjuvantes e/ou nutricionais em 

animais ou em seres humanos acometidos por distúrbios degenerativos oclusivos e 

proliferativos.  
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7 CONCLUSÕES 
 

 

Os resultados obtidos nas culturas primárias sob a ação dos FH em 

diferentes concentrações mostraram que: 

 

  a adição dos fatores hepatotróficos nas diferentes concentrações 

utilizadas promoveu crescimento e expansão de culturas primárias de 

hepatócitos até 72 horas de cultivo;  

 os fatores hepatotróficos nas concentrações 1X e 5X induziram, após 

48 horas, a produção de radicais lipídicos peroxidados, enquanto a 

concentração de 10X foi um potente indutor de radicais lipídicos 

peroxidados a partir de 24 horas de cultura;  

 a síntese de colágeno total foi estimulada após 24 horas da adição dos 

FH nas concentrações 1X e 5X, enquanto que a adição de 10X 

mostrou-se com menor capacidade de estímulo; 

 os FH em todas as concentrações foram capazes de aumentar a 

síntese, bem como a progressão nas fases do ciclo celular, 

aumentando a capacidade proliferativa nos períodos de 24 e 48 horas, 

e diminuindo após 72 horas de cultivo; 

  os FH induziram, de acordo com a concentração, o aumento na 

proporção de células mortas por necrose, previnindo a apoptose; e 

 este modelo in vitro permitiu a manutenção das funções metabólicas 

dos hepatócitos, como a cinética de absorção e depuração, síntese de 

transaminases, integridade de viabilidade celular e expressão de 
marcadores do citoesqueleto, utilizados como indicadores da 

diferenciação e maturação de hepatócitos normais.  
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ANEXO A – SIGMA – ALDRICH. Product Information. 
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ANEXO B - Equação da reta CURVA PADRÃO 1 e 2 

 

 



ANEXO C

Potencial de membrana mitocondrial

FH-10X  24h

FH-1X  24h

FH-1X  72h

FH-10X  72h

Análise estatística comparativa pelo teste Kolmogorov-Smirnov  dos hepatócitos do grupo 
controle T0 (curva rosa) e tratados com FH 1X  e 10X  (curva verde) durante  24 e 72 horas
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T0 vs 1X vs 10X 24h

Análise estatística comparativa pelo teste Kolmogorov-Smirnov  dos hepatócitos do grupo 
controle T0 (curva rosa) e tratados com FH1X (curva azul) e FH10X  (curva verde) durante  
24 horas

Potencial de membrana mitocondrial
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T0 vs 1X vs 10X 72h

Análise estatística comparativa pelo teste Kolmogorov-Smirnov  dos hepatócitos do grupo controle T0 
(curva rosa) e tratados com FH 1X (curva azul) e FH10X  (curva verde) durante  72 horas

Potencial de membrana mitocondrial
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